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APRESENTAÇÃO 

A Jornada de Iniciação Científica e de Extensão é um evento promovido pela 

vice-direção acadêmica, através do Núcleo de Logística da Pesquisa, Extensão e 

Revistas Universitárias – NULPER, com o objetivo de divulgar a produção técnico-

científica da comunidade acadêmica e as práticas de aplicação do conhecimento na 

sociedade como atividade de extensão. Constitui-se, portanto, como um espaço de 

socialização do conhecimento e de incentivo à produção de novos saberes, na medida 

em que estimula os acadêmicos ao envolvimento com a prática da pesquisa e da 

extensão.  

A VII edição da Jornada de Iniciação Científica e de Extensão tem por objetivo 

fundamental a divulgação dos trabalhos desenvolvidos por alunos vinculados ao 

Programa de Bolsa de Iniciação Científica, de Desenvolvimento Tecnológico e de 

Extensão  (PIBIC/CNPq, PIBITI/CNPq, PIBIC/FACTO e Projetos de Extensão) da 

Faculdade Católica do Tocantins, mas também oportuniza aos discentes, egressos, 

docentes de graduação e pós-graduação desta Faculdade e de outras instituições de 

ensino e pesquisa participarem da produção e divulgação do conhecimento científico. 

Além disso, estimula a participação ativa da comunidade acadêmica em projetos 

interdisciplinares de pesquisa científica, desenvolvendo o pensamento crítico-reflexivo; 

propicia aos alunos a aquisição de conhecimentos e vivências relacionados às 

diferentes abordagens, técnicas e métodos de investigação; possibilita a socialização 

das experiências de compartilhamento do conhecimento com a sociedade onde está 

inserida a instituição, demonstrando as possibilidades de interação e de transformação 

da realidade social. Visa, de modo geral, valorizar a investigação científica e a extensão 

como prática permanente da Instituição.  

Constam nesses Anais um conjunto de Resumos Expandidos de variados temas 

que correspondem, sobretudo, aos nossos Centros Superiores de Ciências Agrárias e 

Ambientais, Politécnico e de Ciências Sociais Aplicadas. Na primeira e segunda seções 

estão os resumos dos trabalhos de pesquisas vinculados aos Programa de Bolsas de 

Iniciação Científica e de Iniciação Tecnológica e Inovação do CNPq (PIBIC e 

PIBITI/CNPq). A terceira seção é composta por trabalho resultantes do Programa de 

Bolsas de Iniciação Científica e de Extensão da Católica do Tocantins e na quarta e 

última seção, outras produções expontâneas apresentada na jornada.  

Proveitosa leitura a todos.  

Profa Dsc Eliene Gomes dos Santos 

Organizadora  
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DESENVOLVIMENTO OVARIANO DE PEIXES DO RIO ARAGUAIA-

TOCANTINS 

Laryssa Mota Mendanha1  

Peter Gaberz Kirschnik2 

Luciana Nakaghi Ganeco3 

Adriano Prysthon da Silva 4 

 

RESUMO 

Esta pesquisa, teve como objetivo principal estudar e avaliar o desenvolvimento 
ovariano de cinco espécies de peixes do Rio Araguaia, por meio de análises 
histológicas e dessa forma obter informações relacionadas ao período de reprodução 
das mesmas. Como critério de escolha das cinco espécies para análise ovarina, foi 
definido que: As espécies fossem migratórias e apresentassem declinação de 
produção ao longo dos últimos 10 anos ou mais e a sua importância econômica no 
mercado. Assim, foram escolhidas as espécies: Pacu branca (Mylossoma spp.), Pacu 
manteiga (Myleus spp.), Barbado (Pinirampus pirinampu), Surubim cachara 
(Pseudoplatystoma punctifer) e Surubim chicote (Sorubimichthys planiceps). Conclui-
se que além do desenvolvimento ovariano, este estudo, deve estimar as populações 
e os tipos de desova que cada espécie selecionada apresenta. 

Palavras-chave: gônadas, desenvolvimento, ovário, desova, histologia. 

INTRODUÇÃO 

O consumo de peixes vem crescendo desde as últimas quatro décadas. Essa 

demanda vem aumentando graças à mudança da população no hábito alimentar, com 

o objetivo de consumir produtos com perfil nutricional mais adequado. A carne do 

peixe é nutritiva, além de ser rica em proteína, aminoácidos, vitaminas e minerais. 

Possuindo também altos teores de ômega-3 e baixa gordura, o que gera benefícios à 

saúde humana. (BRUSCHI, 2001 apud CREPALDI et al., 2006). 

Segundo o Relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 

a Agricultura (FAO, 2016), o Brasil deve ter um crescimento de cerca de 104% na 

pesca e aquicultura até 2025. 

                                                           
1 Acadêmica do curso de Zootecnia da Católica do Tocantins – E-mail: laryssamendanha13@gmail.com 
2 Professor e coordenador na Faculdade Católica do Tocantins - E-mail: peter@catolica-to.edu.br 

3 Pesquisadores da Embrapa Pesca e Aquicultura - E-mail: luciana.ganeco@embrapa.br; 
adriano.prysthon@embrapa.br 

mailto:luciana.ganeco@embrapa.br
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 O 1º Anuário Brasileiro da Pesca e Aquicultura publicado pela Associação 

Cultural e Educacional Brasil (ACEB), com apoio do MPA, no ano de 2014, destaca 

que a atividade pesqueira no Brasil produz um PIB nacional de cerca de R$ 5 bilhões, 

com a participação de 800 mil profissionais gerando cerca de 3,5 milhões de empregos 

diretos e indiretos.   

    O rio Araguaia compõe, juntamente com o rio Tocantins, a segunda maior bacia 

hidrográfica do Brasil e é de grande importância para os biomas Cerrado e Amazônico 

(FERREIRA et al., 2011). Uma das principais atividades ocorrentes na sua calha é a 

pesca artesanal, a qual provê trabalho, renda, segurança alimentar e identidade 

cultural para milhares de famílias ribeirinhas (BEGOSSI, 2004). Essas informações 

deixam claro o importante papel que o setor de pesca e aquicultura gera para a 

produção do nosso país, mas a crescente demanda no mercado traz consigo alguns 

problemas para o meio ambiente, como a sobrepesca, que pode causar danos aos 

estoques naturais de peixes, podendo levar até a extinção de algumas espécies. 

Neste sentido é fundamental conhecer a biologia e desenvolvimento gonadal dos 

peixes não apenas para conhecer seu período de desova, mas também para subsidiar 

políticas de ordenamento pesqueiro mais ajustadas. Na primeira maturação, os 

teleósteos podem ter mudanças de acordo com a função da espécie e do ambiente. 

Em sua maioria a maturidade sexual pode ser atingida na natureza no primeiro ou no 

segundo ano de vida. Esses processos reprodutivos podem apresentar um ritmo 

endógeno disparado por sinais no ambiente (BALDISSEROTTO, 2009). 

METODOLOGIA 

 Em Caseara do Tocantins, foi realizada uma reunião contando com a presença 

dos pescadores artesanais da região, a colônia de pescadores Z-06. Foi apresentada 

a proposta de nosso estudo, que tem como objetivo a coleta de gônadas de peixes do 

rio Araguaia. As espécies foram escolhidas pelos próprios pescadores por meio de 

critérios como: A espécie que apresenta desova no período de defeso e as que não 

estão apresentando desova no período de defeso. Espécies que estão entrando em 

extinção, espécies migradoras e as de maior valor econômico. Foram determinados 

também, os pontos de coleta no rio Araguaia. 
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 Em coletas bimestrais, os peixes foram capturados em redes de espera 

utilizadas por pescadores no rio Araguaia. Para a captura dos peixes foram utilizadas 

redes de espera simples, com aproximadamente 20 m cada, com malhas de 

numeração, 40, 80, 160 e 200 mm entre nós opostos.  

 Para análise histológica das gônadas, foi coletado um fragmento da região 

mediana do ovário e fixado em solução de Formol tamponado 10% por 24h, seguindo, 

as amostras foram processadas para histologia. Os cortes foram corados com 

Hematoxilina-Eosina e foram analisados para classificação da fase de 

desenvolvimento gonadal. Os melhores cortes histológicos foram fotomicrografados 

em microscópio ZEISS DM 2500. 

RESULTADOS  

Por meio da análise participativa foram definidas as cinco espécies para 

captura e alvo das análises de desenvolvimento gonadal, sendo elas: Pacu branca 

(Mylossoma spp.), Pacu manteiga (Myleus spp.), Barbado (Pinirampus pirinampu), 

Surubim cachara (Pseudoplatystoma punctifer) e Surubim chicote (Sorubimichthys 

planiceps).  

Foram realizadas duas expedições para coletas, nos meses de abril e 

junho/2017. Neste sentido, os resultados apresentados são parciais. Foram 

capturados sete barbados com peso médio de 159,8 gramas e 29,4 de comprimento 

total. Da espécie pacu branca foram duas fêmeas, com peso médio de 125 gramas e 

22,5 de comprimento total. Da espécie Surubim, foi capturado somente um exemplar 

fêmea, com peso de 250 gramas com 54 centímetros de comprimento total. 

Os ovários de todas as espécies capturadas apresentaram-se em pares, com 

formato fusiforme, alongados, localizados na cavidade celomática, lateralmente à 

bexiga natatória, próximo à coluna vertebral (Figura 01).  
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Figura 01 – Coleta de ovário de barbado. A) Ovário imaturo. B) Fragmento do 
ovário. 

                              

Histologicamente, observamos que o aspecto geral dos ovários é semelhante 

para todas as espécies coletadas, sendo revestidos por uma túnica albugínea, 

formando lamelas ovulígeras onde se encontram os ovócitos (Figura 02). Foram 

observadas muitas ovogônias e ovócitos perinucleolares. As ovogônias foram 

encontradas próximas umas das outras, formando ninhos de ovogônias. Os ovócitos 

perionucleolares apresentaram-se com coloração bem forte, núcleo central e grande, 

com presença de muitos nucléolos periféricos.    

Figura 02 – Fotomicrografias de ovário de peixes do rio Araguaia. A) Barbado; B) 
Surubim; C) Pacu branca. Objetiva 5x. 

                             

 

CONCLUSÃO 

Todos os ovários observados são de exemplares jovens e, portanto, ainda imaturos. 

Porém, podem ser classificados também na fase de repouso. 
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DESEMPENHO PRODUTIVO DE CULTIVARES DE CENOURA 

EXPOSTAS AS CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS DA 

MESORREGIÃO ORIENTAL DO TOCANTINS 

 

Welistefany Rocha de Oliveira4 

Lucas Gomes Farias1 

Tiarles Rezende de Sousa1 

Evandro Reina5 

Cid Tacaoca Muraishi2 

 

RESUMO 

A cenoura é uma das principais hortaliças cultivadas no Brasil, principalmente nas regiões sul 

e sudeste do país. Contudo seu cultivo no estado do Tocantins, não é amparado por pesquisas 

que tratam desse assunto. Foi realizado um experimento que avaliou o desempenho de quatro 

cultivares de cenoura, para, dessa forma, aumentar a fonte de pesquisa para os produtores, 

especialmente para o pequeno produtor. O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado com quatro tratamentos e quatro repetições, sendo quatro variedades de 

cenoura: Alvora; Carandaí; BRS Planalto e Brazlândia. Todas as cultivares foram cultivadas 

sob as mesmas condições. Foram avaliadas as variáveis: altura de planta, massa média das 

raízes, comprimento médio das raízes e diâmetro médio das raízes. Os resultados 

alcançados, destacaram uma baixa produtividade visto o potencial das cultivares. 

Palavras-chave: Daucus carota L.; Produção; Clima; Palmas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A cenoura (Daucus carota L.) é uma hortaliça da família Apiaceae, do grupo das raízes 

tuberosas, cultivada em larga escala nas regiões Sudeste e Sul do Brasil (SIDALC, 2004). A 

                                                           
4 Graduandos do Curso de Agronomia da Católica do Tocantins. E-mail: welistefany@gmail.com; 

lucasfariassender@gmail.com; tiarles.rezendetr@gmail.com 

5 Professor do Curso de Agronomia da Católica do Tocantins. E-mail: cid@catolica-to.edu.br.; 

evandro.reina@catolicato.edu.br 
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cenoura é a quinta hortaliça cultivada no Brasil em ordem de importância econômica 

(MAROUELLI et al., 2007). No Brasil, a cenoura encontra-se entre as dez espécies de 

hortaliças mais cultivadas, com consumo per capta de 5,8 kg/pessoa/ano constituindo-se em 

uma das principais hortaliças de raiz, quanto ao valor econômico (OLIVEIRA, 2005). 

O período de verão é considerado o mais crítico para o cultivo de cenoura, ocorrendo 

muitas vezes falta do produto no mercado, com consequente elevação de preços, segundo 

(Oliveira et al. 2005 apud SILVA, 2013). 

No estado do Tocantins são poucos os trabalhos relacionados ao cultivo de cenoura, 

dessa forma o pequeno produtor não tem amparo cientifico na escolha da cultivar a ser 

plantada.  

O presente trabalho teve como objetivo, avaliar o desempenho produtivo de quatro 

cultivares de cenoura expostas às condições climáticas da mesorregião oriental do estado do 

Tocantins. 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada na área experimental do Campus de Ciências Agrárias 

e Ambientais da Faculdade Católica do Tocantins, localizada no município de Palmas 

– TO, cujas coordenadas são 48°17'31.77"W e 10°17'2.80"S estando em uma altitude 

de 230 m. O solo da área em estudo foi previamente classificado como LATOSSOLO 

VERMELHO-AMARELO concessionário. O clima da região é do tipo C2wA’a’ – Clima 

úmido subúmido com pequena deficiência hídrica, no inverno, evapotranspiração 

potencial média anual de 1.500 mm. (INMET, 2013). 

     A disposição experimental utilizada foi o DIC delineamento inteiramente casualizado com 

quatro tratamentos e cinco repetições, foram utilizadas as variedades “Alvorada”, “Carandaí”, 

“BRS Planalto”, e “Brazlândia”. As condições de cultivo foram exatamente iguais.  

       O trabalho teve início com o preparo do solo e adubação. Não foi feito a correção do PH 

do solo, pois, não houve necessidade. A adubação foi feita conforme os resultados da análise 

química do solo. Foram utilizadas as recomendações de adubação da EMBRAPA para a 

região centro oeste, pois, não se tem uma recomendação para o estado do Tocantins. Para 

adubação foram utilizados: 40 t ha¹ de esterco bovino curtido; 40 kg ha¹ de nitrogênio; 150 kg 
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ha¹ de P2O5 e 150 kg ha¹ de K2O. As fontes utilizadas foram ureia, superfosfato triplo e cloreto 

de potássio, respectivamente. As parcelas no canteiro foram dimensionadas nas seguintes 

medidas: 1 m de largura x 1,20 de comprimento. A semeadura foi feita à mão, obedecendo 

0,20 m entre linhas. O desbaste foi feito aos 25 dias após a germinação, e as plantas foram 

dispostas em 0,05m entre si. A irrigação foi realizada conforme necessidade por 

microaspersão, houve ainda amontoa, capinas manuais quando necessário e monitoramento 

de pragas e doenças.  

      A colheita realizou-se aos 100 dias após a semeadura. Foram colhidas 10 amostras de 

cada parcela, portanto, 50 amostras ao total de cada tratamento (variedade). Foram colhidas 

as plantas mais centralizadas do canteiro. Foram avaliados os seguintes atributos: altura 

média de planta (AMP); massa média das raízes (MMR); comprimento médio das raízes 

(CMR) e o diâmetro médio das raízes (DMR). Todas as plantas colhidas foram avaliadas, não 

foi levado em conta parâmetros comerciais, uma vez que o desenvolvimento não se deu para 

tal finalidade. Não foi avaliada a produtividade total das raízes por ha. 

Ao fim da coleta de dados, os mesmos foram submetidos à análise de variância por 

meio do teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Para tal, foi usado o programa Sisvar 

5.6. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

     

 A análise de variância mostrou diferenças significativas, pelo teste Tukey (p<0,05), 

entre os tratamentos (cultivares), apenas para as variáveis “Altura média de plantas” (AMP) 

“Massa média de raízes” (MMR) e para o “Diâmetro médio de raízes” (DMR). Para as demais 

variáveis, as diferenças não apresentaram significância pelo teste Tukey em relação as 

médias obtidas dos tratamentos, isso pode ser observado na tabela 1.    
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Tabela 1 – Analise das variáveis relacionadas à produção de cenoura, cultivadas no período 

de 2016/2017 em Palmas - TO.  

 

Cultivares AMP (cm) MMR (g) CMR (cm) DMR (cm) 

     
Alvorada 46.20 b 40.80 c 12.90 a 2.02 c 

Carandaí 51.40 ab 69.20 a 15.10 a 3.14 a 

BRS Planalto 53.20 ab 59.60 b 13.30 a 2.82 b 

Brazlândia 55.00 a 55.80 b 12.90 a 2.36 c 

CV (%) 7,91  12,39   9,83 16,47 

 

AMP: altura média de planta; MMR: massa média das raízes; CMR: comprimento médio das raízes; 

DMR: diâmetro médio das raízes. Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si, 

pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

      Houve variação para a análise de variância para “AMP” quando submetidas às 

condições edafoclimáticas da mesorregião oriental do Tocantins, de forma que a variedade 

Brazlândia apresentou os melhores resultados para altura de planta com 55cm e a variedade 

Alvorada apresentou os menores índices com 46cm.  

      Em relação a “MMR” a variedade Carandaí destacou-se sobre as demais com 69,20g, 

as variedades BRS Planalto e Brazlândia não tiveram variação entre si, e a variedade 

Alvorada apresentou os menores valores para esse atributo com 40,80g. 

      Para a comparação do “CMR” não tivemos variações entre as cultivares avaliadas. 

     A “DMR” destacou as variedades Alvorara e Brazlândia com os menores índices nesse 

atributo, já a variedade Carandaí foi a que apresentou melhores números para o diâmetro 

média de raízes com 3,14cm. 

 De acordo com (VIEIRA et al.1997, apud SILVA, 2013) um dos principais fatores a ser 

considerado para o sucesso no cultivo da cenoura é a utilização da cultivar adequada para 

cada situação. Esta deve ter atributos que atendam às exigências dos consumidores quanto 
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à qualidade de raízes, apresentar baixa ocorrência de florescimento precoce, e ter resistência 

as principais doenças. 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados alcançados, destacam uma baixa produtividade visto o potencial das 

cultivares, devido interferências do meio. Há ainda a necessidade de se fazerem novos 

experimentos testando a melhor época de semeadura, espaçamento e outras cultivares não 

usadas nesse trabalho, para dessa forma oferecer uma recomendação mais clara de qual 

sistema (s) e cultivar (es) deve-se adotar para o cultivo de cenoura na mesorregião oriental 

do Tocantins. 

REFERÊNCIAS  

MAROUELLI WA; OLIVEIRA RA; SILVA WLC. 2007. Irrigação na cultura da cenoura. 

Embrapa Hortaliças, Brasília. 14p. (Circular Técnica, 48). 

OLIVEIRA, Cristina Duda de; BRAZ, Leila T.; BANZATTO, David Ariovaldo. Adaptabilidade e 

estabilidade fenotípica de genótipos de cenoura. Horticultura Brasileira, p. 743-748, 2005. 

OLIVEIRA, C. D. IN: SILVA, Francisco Filho da et al. Comportamento produtivo de cultivares 

de cenoura no Extremo Norte do Estado do Tocantins. In: IV JICE-JORNADA DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA E EXTENSÃO. 2013. 

SIDALC, BDAGBAMB. Título: Manual de segurança e qualidade para a cultura da cenoura. 

P. imprenta: Brasília, DF (Brazil). 2004. 59 p. 

VIEIRA, J.V.; SILVA, J.B.C.; CHARCHAR, J.M.; RESENDE, F.V.; FONSECA, M.E.N.; 

CARVALHO A.M.; MACHADO, C.M.M. IN: SILVA, Francisco Filho da et al. Comportamento 

produtivo de cultivares de cenoura no Extremo Norte do Estado do Tocantins. In: IV JICE-

JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO. 2013. 

 

 

 

 



 

 

 26 

AS PLANTAS MEDICINAIS NO MUNICÍPIO DE PALMAS-
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RESUMO 
 
A presente pesquisa objetivou realizar um levantamento quanto à catalogação de 
espécies de plantas medicinais e resgatar aspectos quanto à utilização dessas 
plantas, em hortas comunitárias, no município de Palmas, TO.  A coleta de dados 
consistiu de entrevistas por meio da aplicação de um questionário com questões 
semiestruturadas, aplicados aos frequentadores das hortas comunitárias do município 
de Palmas, TO. Os questionamentos referiram-se a aspectos socioeconômicos, modo 
de obtenção de plantas, orientação no preparo, finalidade terapêutica, utilização e 
parte da planta utilizada. As plantas medicinais coletadas durante as visitas às hortas 
foram enviadas para identificação botânica ao Herbário do Tocantins – HTO. Em 
relação às plantas utilizadas pelos entrevistados, pode-se mencionar que as principais 
foram, respectivamente, em ordem decrescente de citações pelos entrevistados: 
hortelã, mastruz, algodão, malva do reino, alfavaca, folha santa, gervão, erva cidreira, 
vick, arnica, transagem, babosa, capim santo e poejo.  
 
Palavras-chave: hortas comunitárias; fitoterapia; etnomedicina; biodiversidade. 
 

INTRODUÇÃO  

 
É sabido que a flora brasileira apresenta uma elevada biodiversidade. Entre os 

elementos que constituem essa biodiversidade, estão as plantas medicinais que são 

utilizadas em comunidades tradicionais, como remédios caseiros, sendo considerada 

a matéria-prima para fabricação de fitoterápicos e outros medicamentos (LEÃO et al., 

2007). Todavia, há indícios de que as plantas medicinais estão se perdendo com a 
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fragmentação cada vez mais acentuada das florestas, as quais levam consigo todas 

as fontes de recursos genéticos com potencial terapêutico, que outrora eram utilizados 

pelas culturas tradicionais na cura das suas enfermidades (SILVA e FRANCO, 2010). 

Muitas espécies podem estar desaparecendo sem ao menos terem sido identificadas 

quanto a aspectos taxonômicos e botânicos. Nesse contexto, o fato de serem 

resgatados os conhecimentos empíricos quanto às partes utilizadas, formas de 

preparo dessas plantas e indicações terapêuticas, são de grande valia para serem 

comparados à pesquisa fitoquímica. Ademais, acredita-se que essas populações, ao 

utilizarem espécies vegetais no tratamento de suas doenças, acabem por contribuir 

para a conservação dessa riqueza vegetal.  

Assim, o cultivo de plantas medicinais pode ser explorado economicamente, 

utilizando-se técnicas agrícolas e procedimentos sanitários adequados, 

representando uma fonte de renda interessante para novos empreendedores na área 

medicinal. Um dos aspectos mais relevantes da pesquisa é o fato de a utilização das 

plantas medicinais permitir a conservação de espécies nativas e/ou introduzidas no 

bioma cerrado, pois o usuário está, ao cultivar em hortas, “armazenando” a riqueza 

da biodiversidade medicinal no estado e, de forma mais abrangente, no país. Além 

disso, o estudo etnobotânico dessas plantas possibilita o registro das informações em 

artigos científicos, que poderão ser utilizadas para outras pesquisas e ainda ser fonte 

de conhecimento transmitido para futuras gerações. Dessa forma, a presente 

pesquisa objetivou realizar um levantamento quanto à catalogação de espécies de 

plantas medicinais, bem como resgatar aspectos quanto à utilização dessas plantas 

pelas pessoas que frequentam as hortas comunitárias do município de Palmas, TO.   

 

METODOLOGIA 

O trabalho foi realizado no município de Palmas, Tocantins, localizado na 

região norte do país, com uma população demográfica conforme último censo de 

2010, de aproximadamente 228.332 habitantes (IBGE, 2016), durante os meses de 

agosto de 2016 a julho de 2017. A coleta de dados consistiu de entrevistas por meio 

da aplicação de um questionário com questões semiestruturadas, modificado de 

Arrabal (2003) e empregado também por Viganó et al. (2007) e adaptado para a 

presente pesquisa.  
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As pessoas que frequentaram as hortas comunitárias no dia da visita 

(moradores do bairro e/ou de bairros vizinhos e pessoas que possuíam canteiros 

doados pela prefeitura para cultivarem hortaliças e plantas medicinais) foram 

entrevistadas, por isso não houve uma amostragem quanto ao número de pessoas 

entrevistadas. Foram questionadas pessoas maiores de 18 anos, independente de 

serem homens ou mulheres. Os questionamentos referiram-se a aspectos 

socioeconômicos, modo de obtenção de plantas, orientação no preparo, finalidade 

terapêutica, utilização e parte da planta utilizada. As plantas medicinais coletadas 

durante as visitas às hortas comunitárias foram enviadas para identificação botânica 

ao Herbário do Tocantins – HTO, da Universidade Federal do Tocantins - UFT, Porto 

Nacional, TO.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No total, foram visitadas oito hortas, aplicando-se questionários às pessoas que 

frequentavam tais locais para adquirir plantas como hortaliças e/ou medicinais, sendo 

as últimas o foco da presente pesquisa. Foram entrevistadas 70 pessoas, localizadas 

nos respectivos endereços cada qual com seu número de questionários aplicados: 

303 norte (N) (5 questionários), 307 N (14 questionários), 407 N (5 questionários), 605 

N (1 questionário), 1006 sul (S) (16 questionários), 1106 S (10 questionários), 1206 S 

(12 questionários) e Aureny II (7 questionários). Foram catalogadas botanicamente 34 

plantas medicinais, sendo a maioria das plantas coletadas para identificação obtidas 

da horta comunitária localizada na Quadra 307 norte, devido à gentileza de uma 

senhora produtora de plantas hortaliças e medicinais. Não foi possível coletar todas 

as plantas citadas pelos entrevistados, pois nem todas as plantas eram cultivadas nas 

hortas comunitárias em que essas pessoas foram entrevistadas. Além disso, a 

identificação das espécies de plantas medicinais resultou da doação voluntária de 

mudas e/ou partes das plantas, a qual partiu da gentileza dos produtores de acordo 

com sua demanda já que a retirada dessas espécies acarretaria numa redução de 

seus lucros durante a comercialização desses produtos. 

A maioria das pessoas que receberam canteiros para o cultivo relata ter a horta 

como meio de auxiliar no sustento da família. Tal resultado corrobora ao encontrado 

por Silva et al. (2016), os quais mencionam em seu trabalho que a Horta Comunitária 
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do bairro Dirceu Arcoverde II, Teresina/PI, apresenta um relevante papel para a 

geração de renda e para o desenvolvimento familiar dos envolvidos nessa atividade, 

bem como a diversificação e a melhoria de oferta de hortaliças e plantas medicinais 

no local. Isso também foi evidenciado por Hirata et al. (2010) ao realizarem um 

trabalho no município de Presidente Prudente, São Paulo. Os autores concluíram que, 

as pessoas que trabalham com as hortas apresentam parte da sua renda familiar 

proveniente da mesma, evidenciando que a atividade pode ser uma forma importante 

de melhoria das condições de vida da população, principalmente dos aposentados, 

que têm na atividade, além da complementação da renda, uma forma de interagir com 

as pessoas, o que culmina com uma maior motivação e inserção na sociedade.  

As plantas mais utilizadas pelos entrevistados em todas as hortas visitadas 

encontram-se na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Principais plantas utilizadas pelos entrevistados frequentadores das 
hortas comunitárias no município de Palmas, TO, durante os meses de agosto de 

2016 a julho de 2017. 

*Partiu-se de um total de 70 pessoas entrevistadas. 

 

A maioria das pessoas entrevistadas apresentou idades entre 38 e 78 anos, e 

a renda familiar mensal mais citada foi entre um a quatro salários mínimos. Foi 

possível verificar que, a maior parte das pessoas entrevistadas faz uso das plantas 

Nome popular Espécie botânica 
Família 
botânica 

Número de 
citações* 

Hortelã Mentha spicata L. Lamiaceae 33 

Mastruz  Chenopodium ambrosioides L. Amarantaceae  32 

Algodão  Gossypium hirsutum L. Malvaceae  29 

Malva do 
reino 

Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. Lamiaceae 11 

Alfavaca  Ocimum gratissimum L. Lamiaceae 09 

Folha santa Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken. Crassulaceae 09 

Gervão  
Stachytarpheta cayennensis (Rich.) 

Vahl.  
Verbenaceae  09 

Erva cidreira  Lippia alba (Mill.) N.E. Brown  Lamiaceae 07 

Vick Mentha arvensis L. Lamiaceae  07 

Arnica  Solidago chilensis Meyen Asteraceae 06 

Transagem  Plantago major L.  Plantaginaceae  05 

Babosa  Aloe vera (L.) Burm. f.  Aloaceae 04 
Boldo  Plectranthus ornatus Codd. Lamiaceae 02 
Capim santo Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. Poaceae 02 

Poejo Mentha pulegium L. Lamiaceae 02 
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medicinais quando não se sentem bem e que, a maioria obtém as plantas das hortas 

comunitárias e que adquiriram conhecimentos quanto à forma de preparo e partes 

utilizadas das plantas, com familiares ou amigos. 

 

CONCLUSÕES 

Foi possível realizar um levantamento etnobotânico, bem como identificar 

botanicamente as plantas medicinais, por meio das entrevistas realizadas nas hortas 

comunitárias do município de Palmas, TO. 
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O COACHING E A GESTÃO DE NEGÓCIOS: NECESSIDADES E 
RESULTADOS 

 

Letícia da Silva dos Santos7 
 Flavio Augustus da Mota Pacheco8   

 

 

RESUMO 
 
Este presente artigo analisa e discute os resultados de uma pesquisa descritiva 
quantitativa, desenvolvida para identificar o impacto do Coachem pequenas empresas 
na cidade de Palmas-TO. A questão primária que orientou a pesquisa foi a seguinte: 
Qual o impacto causado pela formação em Coach no desempenho organizacional das 
micro e pequenas empresas na cidade de Palmas-TO?  Foram aplicados 
questionários a Gerente, vendedor, assistente administrativo ou proprietário de 
empresas localizadas no shopping Capim Dourado buscando identificar se alguma já 
tinha passado por um trabalho com Coach. A pesquisa pretendeu sensibilizar os 
gestores avaliados quanto à importância da relação da prática coaching com a 
formação e desenvolvimento de equipes alinhadas com a estratégia nas empresas, 
possibilitando, assim, o desenvolvimento: dos funcionários e da organização em um 
ambiente de interação e aprendizagem constantes. No decorrer do artigo são 
apresentados uma descrição da natureza do empreendedor e o conceito de coaching 
e counseling. Conclui-se que algumas empresas ainda não têm ciência da importância 
do coach, ou preferem apenas ignorar os problemas comportamentais enfrentados 
pelas suas empresas. A proposta do coachingé fazer com que as pessoas se 
conheçam e se sintam realizadas em seus empregos. 
Palavras-chave: Coach. Gestão de Negócios. Empresa 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

As freqüentes e contínuas mudanças no contexto organizacional impõem aos 

executivos e às organizações a necessidade de constantes atualizações técnicas e 

comportamentais com o intuito de obter e aprimorar a eficácia de suas decisões, ações 

e resultados. O desafio está na aptidão das organizações e dos próprios executivos 

em buscar opções de capacitação que possibilitem a elaboração de respostas 

objetivas e práticas. Segundo Shervingnton (2005), essa é uma das principais razões 

para o crescimento de abordagens alternativas e complementares ao ensino formal, 

com maior ênfase naquelas orientadas às necessidades individuais. A utilização do 
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coaching no contexto organizacional estimula discussões entre pesquisadores quanto 

à atividade em si. De acordo com Shervingnton (2007) as atividades dementoring, 

counseling e coaching prosperam com objetivos diversos. Em geral, elas visam 

estimular: o desenvolvimento das competências necessárias às funções e aos papéis 

organizacionais; a gestão por resultado; a qualidade de vida; a identificação de 

conflitos familiares ou disfunções psicológicas; a solução de problemas interpessoais; 

o aconselhamento de carreira; e o desenvolvimento de habilidades comerciais. O 

executivo, assim, passa a ser reconhecido pelo valor agregado gerado para a 

organização, não só sob o aspecto tangível, como maior produtividade, mas também 

intangível, como o capital intelectual e o ativo intelectual humano (DUTRA, 2007). 

Considerando-se que o executivo, por meio de suas decisões e ações, influencia o 

resultado da organização, percebe-se como adequado para as próprias organizações 

que elas invistam em atividades que preparem e desenvolvam esse profissional. 

Considerando-se que o executivo, por meio de suas decisões e ações, influencia o 

resultado da organização, percebe-se como adequado para as próprias organizações 

que elas invistam em atividades que preparem e desenvolvam esse profissional. 

Neste contexto questiona-se: Qual o impacto causado pela formação em Coach no 

desempenho organizacional das micro e pequenas empresas na cidade de Palmas-

TO? Assim este estudo tem como objetivo geral: Descrever o impacto causado pela 

formação em Coach no desempenho organizacional das micro e pequenas empresas 

na cidade de Palmas-TO. Como objetivos específicos: Detectar o conhecimento dos 

empresários em relação à formação de Coach; Verificar a realização de trabalhos de 

Coach nas empresas; Levantar o aprendizado geral pelos profissionais que tiveram 

contato com os coachs. Para melhor discutir o tema proposto, este artigo está dividido 

em cinco partes. Inicia-se por esta introdução, momento em que a justificativa e 

relevância do tema, bem como a problemática e os objetivos são expostos. Em 

seguida tem-se o referencial teórico, onde temas relacionados à Coaching serão 

abordados. Por meio da pesquisa quantitativa foram feitas análises nas MPE's e 

expostas na sessão de metodologia do artigo.  Na quarta parte do estudo estão 

evidenciados os resultados das pesquisas. E por fim, a última parte do artigo será feita 

as considerações finais sobre o tema abordado. 
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MATERIAL E MÉTODOS  
  

Considerando o objeto, este estudo possui natureza descritiva. Ainda com a 

finalidade de alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, 

e por levantamento (pesquisa quantitativa). A análise dos dados apresenta os 

resultados da pesquisa referentes ao impacto do profissional de coach nas empresas 

do Capim Dourado. O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário. A 

pesquisa foi feita com os Gerentes, vendedores, assistentes administrativos ou 

proprietários 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Essa seção tem o objetivo de analisar e apontar os resultados que foram 

obtidos através da pesquisa realizada e com base no referencial teórico, objetivando 

aumentar os conhecimentos sobre o impacto causado pela formação em Coach no 

desempenho organizacional das micro e pequenas empresas na cidade de Palmas-

TO. 

 

Uso de Liderança e Coach pela Empresa 

A análise dos dados apresenta os resultados da pesquisa referentes ao impacto 

do profissional de coach nas empresas do Capim Dourado, onde foram entrevistadas 

60 pessoas: 49 do sexo feminino e 11 do masculino com idades entre 17 a mais de 

50 anos. Vários gestores enfrentam dificuldades diariamente com suas equipes de 

trabalho, seja por desmotivação ou por fatores diversos, um profissional de Coach 

busca conhecer os problemas comportamentais entre as equipes dentro das 

empresas, não esquecendo que as empresas dependem do desempenho individual 

de cada colaborador, para que no coletivo cheguem a um resultado positivo. Os 

objetivos específicos do artigo foram por finalidades: Detectar o conhecimento dos 

empresários em relação à formação de Coach; Verificar a realização de trabalhos de 

Coach nas empresas; Levantar o aprendizado geral pelos profissionais que tiveram 

contato com os coachs. Na pesquisa feita ao grupo de entrevistados deste estudo, 

observou que a maior dificuldade enfrentada pelos gestores é a desmotivação da 

equipe por falta de benefícios e crescimento pessoal como mostram os gráficos. 
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O Uso da Gestão de Pessoas 

Em relação às perguntas 1 e 2, sobre a opinião dos colaboradores em relação 

ao hábito dos superiores ouvirem e realizar parceria para alcançar resultados 

responderam que 43% concorda totalmente e apenas 5% discordam pouco na 

pergunta 1, 38% concordam muito e 2% discordam. Sobre a preocupação da empresa 

com a qualidade de vida dos colaboradores 37% concordam muito com a atitude da 

empresa e apenas 3% discordam muito e pouco. Sobre o investimento nas pessoas 

33% responderam que concordam muito e 7% discordam muito. 

 

Política de Resultados 

Sobre o nível de satisfação dos funcionários em relação a política de resultados 

da empresa onde trabalham, a primeira pergunta sobre a premiação de metas 27% 

respondeu que concordavam muito com a forma que a empresa realiza essa 

premiação e 2% discordaram pouco. Na segunda pergunta, sobre a forma de 

reconhecimento pelas funções exercidas, 25% dos respondentes concordam 

totalmente e 8% discordaram totalmente. Na terceira pergunta é sobre uma 

remuneração além do salário base onde 27% concordam muito e falam que possui 

esse benefício e 2% discordam muito por não terem esse tipo de remuneração na 

empresa. A quarta pergunta mostra um alto índice de insatisfação dos pesquisados 

onde 65% discordam totalmente com a empresa por não possuírem política de 

participação dos lucros e apenas 13% concordam totalmente, pois possuem esse 

benefício. Essa alta taxa de discordância se da através da falta de reconhecimento e 

motivação por parte dos gestores. Na última questão foi abordado se a empresa oferta 

curso de aperfeiçoamento para os funcionários onde 27% dos entrevistados 

concordam muito e dizem que são ofertados cursos e 2% discordam muito com essa 

afirmação. 

 

Coach Resultados 

Prosseguindo na análise dos questionários, a primeira pergunta trata da 

realização de reunião para discutir resultados e metas onde 53% concordavam 

totalmente com essa afirmação e 8% discordam totalmente. Neste gráfico foi 
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verificado que têm empresas que não se preocupam com a qualificação de seus 

funcionários como responderam 10%, e que 35% disseram que tem empresa que 

ainda se preocupa, pois isso influi na motivação. Em relação à filosofia de Coach 

notamos que 30% discordam por não utilizar, enquanto 70% já utilizam e geram os 

resultados esperados. Sobre a freqüência de qualificação dos Gerentes/Diretores para 

terem mais contato com os colaboradores 37% afirmam que as empresas cumprem 

com seu papel investindo em qualificações e 17% discordam muito por não sentirem 

essa proximidade. Na ultima pergunta foi abordada a contratação de consultores para 

melhoria do desempenho das atividades realizadas na empresa, 32% falaram que a 

empresa já fez esse tipo de contratação e 10% discordam totalmente. Esse percentual 

negativo mostra a insatisfação dos funcionários nas empresas a qual trabalham. O 

coaching quando aplicado de maneira correta pelas empresas podem trazer 

resultados satisfatórios em relação a motivação, trabalho em equipe e em 

conseqüência as metas atingidas com sucesso. 

 

CONCLUSÃO 

Durante a pesquisa para o estudo do artigo foram percebidas muitas carências, 

o percentual de empresas que desenvolve o coaching é muito pequeno e muitos nem 

sabem da existência desse profissional. Na maioria das vezes esse processo é 

explorado de forma individualizada, com pouco interesse por parte das empresas e 

colaboradores. Ainda que muitos funcionários trabalhem apenas pela questão 

financeira e que isso compromete os resultados surge a necessidade de envolver o 

colaborador na empresa, através de incentivo ou motivação para eles continuarem 

seus trabalhos. A principal conclusão deste artigo foi mostrar a importância das 

empresas em desenvolver seus colaboradores através do processo de coaching, e 

como essa troca de interesses atrai resultados para ambas as partes. 

Com o Coaching o ambiente ganha uma nova forma de administração, 

buscando tratar cada situação ou indivíduo um a um, por meio de feedbacks cada um 

poderá se descobrir, oferecendo formas de resolver o que não deu certo e alcançar 

aquilo que deseja profissional e pessoalmente.  
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DIREITO E ARTE: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES 

Angela Issa Haonat9  

Leossandro Vila Nova10 

 
RESUMO 

A presente pesquisa teve como intuito, estimular a construção de conhecimento crítico 
e interdisciplinar do Direito, por meio das artes, Literatura e Cinema. A preocupação 
de uma formação humanista decorre do fato da percepção que o positivismo jurídico 
reproduzido nos manuais de Direito e o direito da realidade afastam-se diuturnamente. 
A realidade que a comunidade discente encontra ao termino do Curso de Direito e o 
ingresso na vida profissional é muito mais densa e carece de conhecimentos e 
conceitos prévios que o direito não consegue fornecer sozinho. A utilização tanto da 
literatura quanto do Cinema permite que o discente coloque-se no lugar do outro e 
vivencie os debates transdisciplinares sobre diversas situações e, como as decisões 
judiciais impactam o cotidiano, seja pessoal, econômico, social e político da realidade. 

Palavras-chave: Direito. Arte. Interdisciplinaridade. Literatura 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Esta pesquisa é fruto de uma de uma pesquisa transdisciplinar desenvolvida 

com o intuito de buscar aspectos comuns entre as interpretações jurídica e artística. 

Fundada na contemporânea compreensão da realidade enquanto interconexão de 

saberes, a presente investigação percorre a trajetória evolutiva das principais 

tendências hermenêuticas da Arte e do Direito, culminando com a constatação de 

traços sociais uniformes intrínsecos a ambas as áreas. A relevância do desvelar de 

dimensões dessa proposta é a de viabilizar um alargamento da percepção 

fenomenológica do Direito, ressaltando sua contribuição para a emancipação do ser 

humano e da sociedade. 

 É sabido que é reconhecido pelo seu formalismo o que o faz passa por uma 

crise de distanciamento entre o direito e a realidade. Os conteúdos jurídicos 

reproduzidos em sala de aula com base nos manuais de Direito, não permitem a 
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formação de um conhecimento crítico, necessário àqueles que lidam com a resolução 

dos conflitos em sociedade. Os cursos jurídicos desde a sua implementação no Brasil, 

tiveram como característica principal a transmissão de um ensino jurídico meramente 

reprodutor, primando em preparar um operador do direito tecnicista, prisioneiro do 

mundo do “dever ser”. Este ensino era composto por disciplinas altamente positivadas, 

baseadas em um sistema de codificações, abstrações e formalismo procedimental e 

técnico.  

 

METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa é o estudo bibliográfico, pois se baseia em material 

já publicado como; livros, revistas, teses, dissertações e etc. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

          Os conceitos artísticos dizem respeito aos questionamentos e anseios 

universais dos homens, portanto, podem se aplicar a vários campos conceituais, 

obviamente fazendo-se a devida associação e explicitando qual é a correspondência 

dos conceitos analisados. Para que serve a arte? Através da arte, a vida é 

aperfeiçoada, tornando tudo mais belo. Ela ensina, educa, emociona, estimula, 

desvenda os mistérios no coração do ser humano. A arte se manifesta através do 

direito, da medicina, da literatura, do professor, da peça teatral, do cinema, da novela, 

da dança, da pintura e até mesmo da cultura. O artista nos remete de modo diverso a 

uma realidade. (LOPES, 2010) 

Pugliese apud Haonat e Bester(2015) assevera que a atividade humana, 

constitui-se como um fenômeno que surge, altera-se e vai sendo aperfeiçoado 

segundo o desenvolvimento das próprias relações sociais. Nesta concepção do fazer 

humano, considerando-se que o surgimento das primeiras faculdades brasileiras de 

Direito se deu ainda no século XIX (1828, em Olinda/PE e em São Paulo/SP), é 

possível afirmar-se que o debate acerca dos problemas, da crise e das possíveis 

alternativas de enfrentamento quanto ao ensino jurídico não é novidade no meio 

acadêmico nacional.  
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O Direito e todos os outros ramos do conhecimento humano têm na palavra o 

meio mais eficaz de explicação e convencimento, e a base linguística utilizada por 

todos os setores do conhecimento é formada pela linguagem ordinária. Apesar de ser 

imprescindível a utilização, em larga escala, da linguagem ordinária o direito se vale 

de um discurso próprio seja nas salas de aulas ou julgamentos nos tribunais. Não é 

somente o direito que tem um linguajar próprio. Outros ramos da ciência, ou melhor, 

do conhecimento humano também se valem de uma linguagem técnica. Em face da 

presença do direito no cotidiano das pessoas, seja em questões comezinhas ou casos 

explorados pela mídia, sua técnica nem sempre é compreendida pelo 

leigo.(ANGELIM, 2011) 

Para Arnaldo Godoy, a literatura é um direito do cidadão pois reflete 

concepções de mundo que ampliam as individualidades, levando conhecimentos, 

história e cultura a vários públicos e locais. Além disso, a literatura é um exercício de 

sensibilidade e apreciação estética, direito, portanto, de todo cidadão, pois diz respeito 

à sua própria formação. A Arte, em todas as suas linguagens, é um direito do cidadão. 

Para conhecermos a história da humanidade e entender o contexto em que estamos 

inseridos, é preciso conhecer a história da arte. A literatura é uma importante faceta 

da produção artística humana. Ter também acesso à literatura de qualidade é garantir 

o exercício pleno da cidadania. 

A relação entre Arte e Direito: A arte é a comunicação e expressão de ideias, 

sentimentos, emoções, pensamentos. O direito talvez seja a organização dos desejos 

humanos buscando o bem-estar social. Para entender o direcionamento do desejo 

humano, arte! Como a arte pode contribuir para aplicação efetiva do Direito: A Arte 

nos mostra formas de olhar o Humano no mundo. A arte pode contribuir com um olhar 

mais aguçado e sensível. (LOPES, 2010) 

Ainda Segundo Haonat e Bester(2015), reconhecidos pelo histórico formalismo, 

os conteúdos previstos nas matrizes curriculares dos mais de mil Cursos de Direito 

hoje em funcionamento no País, permanecem, em sua imensa maioria, alheios às 

transformações sociais, gerando, assim, um duplo descompasso: ao mesmo tempo 

em que os conteúdos são (re)transmitidos acriticamente, o corpo discente, que tem à 

sua disposição a informação rápida (InterNet), até permanece em sala de aula, mas a 

sua atenção está voltada a interesses outros. Já na segunda metade do século XXI, 
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os conteúdos da matriz curricular dos cursos de Direito, em regra, ainda que atendam 

aos requisitos mínimos da Resolução do CNE 09/2004, acabam privilegiando as 

disciplinas dogmáticas em prol daquelas zetéticas. 

De acordo com o pensamento clássico a lei não é a fonte principal do direito 

(MONCADA, 2002. p. 7). Diante do exposto pode-se afirmar que a literatura é um dos 

suportes do Direito, capaz de retratar vários institutos jurídicos diante da história, 

revelando o pensamento social da época. O presente artigo tem como intuito abordar 

alguns aspectos importantes da interdisciplinaridade entre a literatura e Direito. 

Os estudos sobre as relações entre “Direito e Literatura” no Brasil estão em 

estado de efervescência, com grupos de pesquisa bastante produtivos, embora ainda 

pouco numerosos e remotamente conhecidos. As relações entre Direito e Literatura 

se dão em diversos níveis. No presente estudo vai ser abordada a classificação de 

Daniel Nicory do Prado. Propôs-se aqui, sem pretensão de originalidade, e já partindo, 

em muitos casos, de outras definições mais conhecidas e consagradas, a seguinte 

classificação (PRADO, 2008). 

Para Oliveira apud Haonat e Bester(2015), o peso da linguagem do cinema está 

justamente em sua impressão de realidade, pela qual seja possível acompanhar, a 

partir da identificação com o olhar dos personagens, uma situação dinâmica de, 

cuidadosamente construídas, espacialidades e temporalidades. Assim, a razão de ser 

do projeto está em propiciar o desenvolvimento de uma interação lógicoafetiva, 

evidenciadora da presença de conceitos ou de ideias nas imagens que se apresentam 

em movimento, de modo que a argumentação jurídica possa impor-se à visão do 

Direito positivo. 

Este trabalho possibilitou a realização de várias atividades de cunho 

acadêmico, quais sejam, a realização de cines debates e cafés literários onde a 

comunidade acadêmica pode debater sobre filmes e livros e estabelecer relações 

entre as obras e os temas jurídicos. 

CONCLUSÃO 

 Diante do exposto, podemos afirmar que a Arte pode ajudar o Direito a 

compreender melhor as pessoas e o mundo com seus conflitos. O papel da arte é 

interpretar a realidade. Olhar de diversas formar para o mundo dos encontros 
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humanos. Ciência e arte são faces da cultura. Nesse ínterim, percebemos a 

importância do Direito e a Arte andarem juntos. Isso possibilita aos futuros 

profissionais da seara jurídica poder interpretar um texto jurídico com uma elaborada 

construção mental das palavras e das relações inter-pessoais e culturais. A arte pode 

contribuir nessa interpretação, nessa leitura de mundo.  

A arte é toda criação que tem um significado, uma simbologia para o ser 

humano, assim, o Direito é uma arte ao passo que envolve criação humana, produto 

de sua reflexão e contemplação. Por fim, a Literatura, o cinema e as artes em geral 

são um direito do cidadão. 
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RESUMO 

O uso dos crioprotetores no congelamento dos espermatozoides tem sido utilizado 
para facilitar procedimentos durante a reprodução artificial. O objetivo do presente 
estudo foi analisar três tipos de crioprotetores sendo eles; dimetilsulfóxido (DMSO), 
metilglicol e glicerol, avaliando as seguintes variáveis: volume, motilidade progressiva, 
vigor espermático, cor, pH, concentração espermática, morfologia e número de 
espermatozoides do sêmen colhido. O processo de criopreservação gerou danos aos 
espermatozoides sendo observado que o sêmen diluído em glicerol apresentou maior 
percentual de anormalidades primárias, em relação ao dimetilsulfóxido e metilglicol. 
Os crioprotetores DMSO e metilglicol apresentaram melhores resultados dentre as 
variáveis estudadas.  

Palavra chave: Peixe, Reprodução, Criopreservação e Sêmen.  
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INTRODUÇÃO  

A espécie Piaractus brachypomus, conhecida vulgarmente como caranha ou 

pirapitinga, pertence à família characidae e é encontrada nas Bacias Amazônicas e 

Orinoco. A criopreservação de sêmen é uma técnica que visa facilitar e aperfeiçoar a 

produção de espécies. Segundo Carneiro (2007) é possível à formação de banco de 

sêmen, os quais possibilitam ações conservacionistas na implantação de programas 

de repovoamento dos estoques nativos, ou em programas de melhoramento genético 

de espécies com potencial econômico e utilização na cadeia produtiva de piscicultura. 

Carneiro (2007) relatou alguns benefícios da utilização desta técnica de conservação 

de sêmen como a sincronização da disponibilidade dos gametas, facilitação do 

transporte, conservação da variabilidade genética, redução dos custos de 

manutenção do plantel de reprodutores e a possibilidade de trocas de material 

genético entre laboratórios.  

 

METODOLOGIA  

O experimento foi realizado na Aquicultura Fazenda São Paulo, em Brejinho de 

Nazaré-TO, em janeiro de 2017. Foram utilizados 13 reprodutores com idade 

aproximada de 3,5 a 4 anos e peso médio de 5,2 ± 1 kg e comprimento médio de 60,3 

± 2,2 cm. 

Para indução hormonal realizou-se aplicação única de extrato de hipófise de 

carpa comum na dosagem de 2,5 mg/Kg de peso vivo, com injeção intramuscular 

abaixo da nadadeira peitoral. Após a coleta do sêmen, os tubos ficaram em uma caixa 

de isopor evitando o contato direto com o gelo.  

Foram avaliados os parâmetros: volume, cor, pH, motilidade progressiva, vigor 

espermático, concentração espermática e morfologia do sêmen fresco e congelado.  

As palhetas foram colocadas em racks e imersas em vapor de nitrogênio em 

botijão “dry shipper” por 24 horas. Após esse período, foram transferidas para botijão 

com nitrogênio líquido, onde permaneceram por 30 dias até o descongelamento. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey, para 

comparação das médias dos tratamentos utilizando o software R(R Core Team, 2017). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As Tabelas 1 e 2 apresentam os resultados obtidos da avaliação de qualidade 

do sêmen de treze reprodutores amostrados. 

O sêmen dos peixes avaliados apresentou coloração branca leitosa. O volume 

médio de sêmen foi de 7,25 ± 2,46 mL e o valor médio do pH 7,9 ± 0,27. O volume de 

sêmen coletado pode variar de acordo com o peso, idade e espécie de peixe 

(IWASHITA et al., 2015). 

A concentração espermática (Tabela 1) apresentou média de 3,81x109 ± 7,85 

x108 de espermatozoides/ mL de sêmen. Já o número de espermatozoides colhido 

dos treze peixes avaliados apresentou média de 2,57 x 1010 ± 8,46 x109 de 

espermatozoides.  

 

Tabela 01 – Médias e desvio padrão volume (mL), motilidade progressiva (%), vigor 
espermático, cor, pH, concentração espermática e (Nº SPZ), Número de 

espermatozoides colhido. 

  
Testemunha 

(sêmen 
Fresco) 

DMSO Glicerol Metilglicol 

Volume (mL) 7,25 ± 2,46 - - - 

Motilidade progressiva (%) 79,23 a 13,61 b 11,07 b 20,84 b 
Vigor espermático (escala 0-5 
pontos)  3,61 a 1,84 b 2,61 ab 2,46 b 

Cor 
Branco-
leitoso - - - 

Ph 7,9 - - - 
Concentração espermática 
(espermatozoides/mL) 3,81 x 109 - - - 

Número de nº spz do sêmen 
colhido 2,57 x 10       

O nível de significância para todos os testes estatísticos foi estabelecido em 0,05. * As médias seguidas 

pela mesma letra nas linhas não diferem entre si pelo teste de Tukey 

Navarro et al., (2004); Nascimento et al., (2010) e Oliveira et al., (2007) 

testando os crioprotetores DMSO e metilglicol, no congelamento do sêmen de 

pirapitinga, observaram variações nas concentrações de espermatozoides de 

17,7 × 109 espermatozoides, 30,0x109, 55,5  ×  10 9 / mL respectivamente.  A 

concentração espermática dos reprodutores deste estudo foi menor (3,81 x 109 
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espermatozoides / mL) que a média da espécie. Este fato pode estar relacionado com 

a idade dos reprodutores e com a baixa frequência de utilização destes peixes na 

rotina de produção de alevinos da propriedade. 

 O sêmen criopreservado apresentou redução significativa de vigor espermático 

e de motilidade progressiva em relação ao sêmen fresco. 

 

Tabela 02 – Média da morfologia avaliado no experimento, espermatozoides 
normais (%), espermatozoides anormais (%), anormalidades primárias (%), 

anormalidades secundárias (%). 

Morfologia 
Testemunha 
(sêmen 
Fresco) 

DMSO Glicerol Metilglicol 

Espermatozoides Normais                 
(%) 53,38 a 42,21 ab 37,63 b 48,55 ab 

 Espermatozoides Anormais     
(%) 48,39 a 57,78 a 62,36 a 51,14 a 

   Anormalidades Primárias 
(%) 11,08 c 30,40 b 42,47 a 29,85 b 

 Anormalidades Secundárias 
(%) 39,51 a 27,38 ab 19,59 b 21,59 b 

O nível de significância para todos os testes estatísticos foi estabelecido em 0,05. * As médias seguidas 
pela mesma letra nas linhas não diferem entre si pelo teste de Tukey 

O sêmen congelado com o crioprotetor glicerol apresentou menos 

espermatozoides normais quando comparado com o sêmen fresco. Entretanto, não 

apresentou alterações significativas (p≥ 0,05) quando comparado ao uso de DMSO e 

metilglicol. 

Com relação ao percentual de espermatozoides anormais, não se observou 

(P>0,05) diferença entre os tratamentos. Contudo, dentre os crioprotetores, o glicerol 

apresentou um maior número de espermatozoides com anormalidades primárias após 

o descongelamento.  

As anormalidades leves que são consideradas as anomalias secundárias. 

Neste quesito foi observado diferença (p>0,05) entre os tratamentos avaliados. 

Entretanto, os tratamentos que utilizaram os crioprotetores glicerol e metilglicol 

apresentaram valores significativamente menores (p<0,05) de anormalidades 

secundárias, quando comparados à testemunha. 
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CONCLUSÃO 

Os espermatozoides congelados foram afetados pelo processo de 

criopreservação. Sendo assim, o sêmen diluído na solução crioprotetora glicerol 

apresentou um número maior de espermatozoides com anormalidades primárias. Os 

dois crioprotetores DMSO e metilglicol apresentaram melhores resultados dentre as 

variáveis. 
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RESUMO 
 
O estudo tem como objetivo identificar a utilização de tecnologias de relacionamento 
com o cliente, conhecidas como CRM (Customer Relationship Manangement) pelo 
comercio varejista de medicamentos manipulados na cidade de Palmas -TO. Para 
atingir este objetivo, contou-se com um instrumento de coleta de dados aplicados para 
7 empresas comerciais presentes na região. Sendo essa uma pesquisa descritiva com 
abordagem quantitativa. Obteve-se como resposta ao questionamento, a utilização de 
“softwares de gerenciamento do relacionamento com o cliente” por pouco mais da 
metade das empresas entrevistadas assim como a utilização dos dados obtidos como 
base para as estratégias de marketing. Pode-se concluir que uma quantidade regular 
das farmácias de manipulação da cidade de palmas – Tocantins fazem uso de 
tecnologias de gerenciamento do relacionamento com o cliente como estratégia 
fundamental da atividade comercial. 
Palavras-chave: Marketing de relacionamento; CRM; Farmácias de manipulação; 
Farmácias magistrais 
 
 
INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos o Brasil tem se destacado positivamente dentre o comercio 

mundial de medicamentos. Segundo dados da Interfarma - Associação da indústria 

farmacêutica de pesquisa (2016, online), nos últimos 5 anos o Brasil passou de 10º 

ao 7º lugar no mercado mundial. E estima-se que até 2020 o pais seja o 5º do 

mercado, atrás apenas dos Estados Unidos, China, Japão e Alemanha. Paralelo a 

esse desenvolvimento, as farmácias de manipulação também têm apresentado 

resultados bastante satisfatórios. As farmácias magistrais, como também são 

conhecidas, podem ser definidas segundo o SEBRAE (2017, online) como 

estabelecimentos responsáveis pelo preparo de medicamentos de acordo com a 

necessidade individual do cliente e personalizada conforme receita emitida por 

profissional autorizado. Segundo o panorama setorial da Anfarmag - Associação 
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nacional dos farmacêuticos magistrais (2016, online), esses estabelecimentos são, 

em sua grande maioria, compostos por microempresas e empresas de pequeno porte 

com uma quantidade média de 12 funcionários e que comumente não possuem filiais.  

Apesar do pequeno porte e da simplicidade desses estabelecimentos, as 

pesquisas apontam uma incrível capacidade de resistência ao período de crise 

nacional ao qual o Brasil se encontra. Na pesquisa realizada pela Anfarmag no final 

de 2015, 73% das empresas entrevistadas afirmaram estabilização ou aumento de 

seu faturamento nos 12 meses anteriores a realização da pesquisa. As razões que 

propiciaram esse sucesso foram a realização de ações com material de propaganda 

e a divulgação na internet, radio e revistas. De modo geral, as empresas do comercio 

varejista apontam como um dos principais elementos de competitividade 

mercadológica as estratégias de marketing, levando em consideração a continua 

necessidade de estimulação do consumo e o relacionamento com o público alvo. 

Segundo Alexandre Luzzi Las Casas (2004. P.36) o consumidor é o centro de todo o 

processo de comercialização e uma variável fundamental é a “informação de 

mercado” que é o conhecimento das necessidade e desejos do consumidor para 

poder satisfaze-lo. Para isso se utilizam de informações de bancos de dados 

comprados e pesquisas de mercado. Uma outra opção é a implementação de um 

sistema CRM para gerenciar por conta própria a produção desse conhecimento. 

Segundo Madruga (2006, p.105) um sistema CRM (Customer Relationship 

Management) é a integração de tecnologia aos processos do negócio que utiliza de 

ferramentas para a identificação dos hábitos de compra e a formulação do perfil do 

consumidor afim de se obter uma base de informações para a geração de uma oferta 

qualificada. Neste sentido, questiona-se: Qual nível de utilização de tecnologias de 

relacionamento com o cliente das farmácias de manipulação da cidade de Palmas –

TO. 
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MATERIAL E MÉTODOS  

  

Para o alcance do objetivo desse trabalho, foi necessária uma pesquisa 

bibliográfica que ocorreu entre janeiro e março de 2017 para obtenção de informações 

sobre o tema e o segmento estudado, juntamente a uma pesquisa descritiva com 

abordagem quantitativa, fazendo uso de um formulário capaz de apresentar o grau de 

implementação dos artifícios tecnológicos de relacionamento com o cliente presente 

nos estabelecimentos pesquisados. Levando em consideração a impossibilidade de 

quantificar o número de farmácias magistrais por meio de registros ou pesquisas 

alheias, utilizou-se de uma busca em páginas de guias comerciais online. Essa busca 

apresentou 7 empresas do segmento, na qual 1 se encontrava em processo de 

interdição fiscal e foi excluída do escopo do estudo. Foi possível a aplicação dos 

formulários em 5 dos 6 estabelecimentos determinados no plano de visitas, ou seja, 

83,4% da quantidade de dados planejada. Para a coleta de dados utilizou-se um 

formulário baseado em 3 diferentes meios de implementação do CRM, de modo a 

identificar o uso de tecnologias pela empresa, as técnicas utilizadas pela empresa 

para o relacionamento com o cliente e por último a verificação do uso de softwares 

CRM assim como a utilização dos dados gerados pelo mesmo. Tal formulário foi 

composto por itens ordenados que afirmavam a estratégia a ser verificada e uma 

tabela lateral referente a cada item com 5 variáveis de diferentes graus de 

concordância em uma escala de Likert (discordância total, discordância, indecisão, 

concordância e concordância total). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para o alcance do objetivo desse trabalho de identificar o nível de utilização 

das tecnologias para o relacionamento com o cliente, as questões estudadas foram 

divididas em 3 etapas. A primeira etapa na qual buscou-se identificar a utilização de 

artifícios tecnológicos pelas empresas, a segunda que visou identificar as técnicas de 

relacionamento com o cliente e uma última etapa em que as duas perspectivas se 
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uniram para questionar qual o nível de utilização de softwares CRM. Nos textos a 

seguir serão apresentados os resultados da pesquisa realizada: 

 

Uso de tecnologia na empresa 

Sobre a utilização dos artifícios tecnológicos pela empresa, 66,6% afirmaram 

utilizar de tecnologia de marketing digital como por exemplo redes sociais, 

propagandas em sites de entretenimento e etc.; em seguida identificou-se o nível de 

utilização de computadores, exatamente todos os estabelecimentos entrevistados 

afirmaram utilizar computadores para suas atividades rotineiras. Também foi possível 

verificar as farmácias que faziam uso de tecnologias para o gerenciamento do 

marketing interno, que se trata de softwares que permitem a comunicação vertical e 

horizontal entra os membros da estrutura organizacional. Segundo a pesquisa, 83,3% 

das empresas fazem uso de tal meio. Por fim, buscou-se o quantitativo dessas 

farmácias que possuíam um suporte de T.I para possíveis manutenções desses 

artifícios tecnológicos e apenas pouco mais da metade, 66,6 % possuíam tal serviço 

próprio. Com essas medias de resultados, se observa um resultado satisfatório de 

desenvolvimento tecnológico do mercado do estudo, com a média de 83,3% de 

utilização das tecnologias. Apesar de ainda haver um caminho a ser percorrido até a 

excelência, é evidente o desenvolvimento. 

 

Uso de técnicas de relacionamento com o cliente 

A segunda Parte da pesquisa utilizou de afirmativas diretamente relacionadas as 

técnicas de relacionamento com o cliente desempenhadas nos estabelecimentos. 

Quanto a comunicação pós-venda, o que se pode perceber é um resultado totalmente 

positivo quanto a utilização da técnica em questão e um nível proporcionalmente 

positivo do desenvolvimento dos recursos humanos responsáveis por ela. Conforme 

a pesquisa, todas as empresas entrevistadas afirmam utilizar da estratégia de 

comunicação pós-venda e qualificam sua equipe quanto as corretas práticas de 

atendimento. Resultados esses, bastantes positivos, pois demonstram não somente 

a pratica de uma estratégia que visa facilitar as coisas para o cliente, mas também o 

desenvolvimento das pessoas que a executam. Sobre o nível de utilização de 

determinadas técnicas de fidelização dos clientes. A pesquisa identificou que apenas 

metade (50%) das farmácias possuem um perfil de estratégias de benefícios (para 

aqueles que compram mais e/ou com mais frequência). Exatamente todas as 

farmácias magistrais entrevistadas concordaram em dizer que personalizam seus 

produtos e serviços justamente pelo fato do diferencial de seu produto ser a produção 
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baseada nas necessidades dos clientes. Por último, quanto ao uso da estratégia de 

marketing direto, apenas metade dos estabelecimentos pesquisados realiza-o. Assim, 

com exceção da pratica de customização e personalização dos produtos, (que nesse 

caso não se trata de uma estratégia planejada e sim uma característica básica) as 

demais técnicas de fidelização deveriam estar sendo utilizadas por mais 

estabelecimento do ramo. 

 

Uso da tecnologia para o relacionamento com o cliente 

Quanto ao uso de tecnologias de relacionamento com o cliente, 2/3 das 

farmácias de manipulação de medicamentos presentes na cidade de palmas, no 

Tocantins, possuem um software de apoio ao gerenciamento desse relacionamento. 

Cabe lembrar que alguns entrevistados demostraram o desconhecimento de tal 

ferramenta. Também foi possível verificar que todos os estabelecimentos que 

possuem essa tecnologia confiam plenamente no desempenho dessa ferramenta, 

tendo então, segurança para o uso das informações obtidas. Sobre as possibilidades 

de uso das informações obtidas com essa tecnologia, os dados recolhidos são 

utilizados por 66,6% das empresas para a personalização do marketing. Igualmente 

66,6% as utilizam para o relacionamento com o cliente, em caso de clientes com uso 

de medicamento controlado, parabenização de datas comemorativas, brindes e etc. 

Por fim verificou-se que apenas 50% dos softwares permitem a identificação do êxodo 

de clientes. Apesar de os resultados obtidos nessa etapa terem sido apenas razoáveis 

em relação aos seus níveis percentuais, são de grande satisfação se comparados a 

quantidade de empresas que possuem as tecnologias em pratica, restando então 

realmente a necessidade de popularização desses artifícios e a correta utilização das 

informações adquiridas. 

 

CONCLUSÃO 

Sobre o aspecto das técnicas de relacionamento os resultados constaram 

pontos fortes quanto as estratégias de marketing pós-vendas e da customização dos 

produtos e serviços, sendo ambos praticados por todos as farmácias entrevistadas, 

se evidência o contato de telecomunicação como a pratica mais comum utilizada e a 
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personalização dos produtos como uma característica própria ao negócio. 

Insatisfatoriamente o restante das estratégias de fidelização (gestão de benefícios e 

marketing direto) são praticadas por apenas metade das empresas estudadas. Na 

etapa principal da pesquisa se apresentou então o uso de softwares CRM para o 

relacionamento, assim como sua utilização para personalizar o marketing e 

identificação do êxodo de cliente em metade ou pouco mais da metade das empresas 

participantes. Conclui-se então que as farmácias magistrais da cidade de Palmas - TO 

se apresentam de forma positiva e satisfatória, considerando se tratar de empresas 

de pequeno porte, carece ainda de um aperfeiçoamento estratégico da grande maioria 

e a incorporação de tecnologia por outras, mas tal desenvolvimento tende a acontecer 

gradualmente conforme o aumento da competitividade. 
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RESUMO 

O trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência do uso da água e o índice de suscetibilidade 
à seca de dois genótipos de arroz de terras altas (Batatais e Agulhinha) submetidos às 
condições com e sem deficiência hídrica. O experimento foi conduzido em vasos, na casa de 
vegetação do Campus de Ciências Agrárias e Ambientais da Faculdade Católica do 
Tocantins, em delineamento inteiramente casualizado, esquema fatorial 2x2, com cinco 
repetições. As variáveis avaliadas foram grãos cheios totais (GC), grãos vazios totais (GV), 
grãos totais (GT), comprimento da panícula (CP, cm), peso de cem grãos (P100, g), massa 
seca do colmo (MSC, g), massa seca da folha (MSF, g), massa seca da raiz (MSR, g), massa 
total (MST) e esterilidade das espiguetas (EST, %). Os dados foram submetidos à análise de 
variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância. O 
genótipo do Arroz Batatais apresentou maior massa seca total, menor esterilidade de 
espiguetas e maior peso de cem grãos quando comparado ao Arroz Agulhinha. A deficiência 
hídrica não influenciou nas variáveis avaliadas. Não foram observadas maiores eficiências do 
uso da água e nem maior índice de suscetibilidade a seca. 

Palavras-chaves: Oryza sativa; deficiência hídrica; tolerância à seca. 

 

INTRODUÇÃO  

O arroz (Oryza sativa L.) é uma poácea hidrófila que durante o processo evolutivo, 

adaptou-se aos variados ambientes com diferentes condições edafoclimáticas. Constitui-se 

na base alimentar de cerca de 2,4 bilhões de pessoas e é o segundo cereal mais cultivado no 

mundo e terceiro no Brasil (FERREIRA et al., 2006). 

O arroz de terras altas apresenta no Brasil baixa produção devido à exposição da 

cultura a fatores climáticos como estiagem da chuva (veranicos), associada a alta taxa de 

evapotranspiração, que induz a deficiência hídrica dessas plantas e desencadeia série de 

problemas metabólicos e fisiológicos, consequentemente, perdas na produção (GUIMARÃES 

et al., 2007). 

Tendo em vista a limitação da produção de arroz cultivado em terra altas, a busca por 

materiais tolerantes à condição de seca, por meio de melhoramento é reconhecida como a 

estratégia mais eficiente para avaliar a insegurança alimentar causada pela escassez de água 

(HUANG et al., 2007). Portanto, é extremamente importante a identificação de genótipos com 

características para o uso racional dos recursos naturais. 
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Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência do uso da 

água e o índice de suscetibilidade à seca de dois genótipos de arroz de terras altas 

submetidos às condições sem e com deficiência hídrica. 

 

METODOLOGIA  

O experimento foi conduzido em vasos, no ano safra 2016/2017, na casa de vegetação 

da Faculdade Católica do Tocantins, localizada nas coordenadas geográficas W 48°16’34” e 

S 10°32’45”, em altitude de 203 metros. 

O semeio foi manualmente em bandejas de isopor contendo substrato agrícola 

comercial. Ao apresentarem tamanho adequado, as mudas foram transplantadas para os 

vasos com 5 kg de solo seco. O solo utilizado foi retirado da camada superficial de um 

Cambissolo Háplico, com textura média, características químicas corrigidas para plantio. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em esquema 

fatorial de 2x2, sendo dois genótipos de arroz de terras altas (Arroz Batatais e Arroz 

Agulhinha) sobre duas condições hídricas (Com e Sem deficiência hídrica), com 5 repetições, 

totalizando 20 vasos. 

A irrigação era realizada de acordo com a reposição da água perdida para atmosfera 

por meio da evapotranspiração num período de 24 horas, quantificada através das pesagens 

em balança de precisão. Os tratamentos com deficiência hídrica, assim que chegaram ao 

início do estágio reprodutivo (R1), tiveram sua irrigação suspensa por um período de cinco 

dias. Após o período de déficit, foram irrigados novamente, e assim até o período de colheita. 

Os tratamentos sem deficiência hídrica tiveram sua irrigação mantida do início até o fim do 

experimento. 

As variáveis avaliadas foram: número de grãos cheios totais (GC), nº de grãos vazios 

totais (GV) e nº de grãos totais (GT), através da contagem dos grãos; comprimento da 

panícula (CP, cm), com uso de uma trena; peso de cem grãos cheios (P100, g), utilizando um 

abalança de precisão; massa seca do colmo (MSC, g), massa seca das folhas (MSF, g), 

massa seca das raízes (MSR. G) e massa seca total (MST, g), através da pesagem das partes 

da planta separadas após secas em estufa de circulação forcada a 65° por 72 horas. Avaliou-

se também, a esterilidade das espiguetas através da equação: EST (%) = (GV*100)/GT, onde, 

EST – esterilidade das espiguetas em porcentagem; GV – total de grãos vazios; GT - total de 

grãos cheios. Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas 

pelo teste Tukey ao nível de 5% de significância. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Em relação a massa seca avaliada, pode-se observar diferença significativa (P≤0,01) 

somente entre os genótipos na variável massa seca total (MST, g) (Tabela 1). As demais 

variáveis, massa seca do colmo (MSC, g), massa seca das folhas (MSF, g) e massa seca das 

raízes (MSR, g), não diferiram significativamente. 

 

Tabela 1. Análise de variância da massa seca do colmo (MSC), massa seca foliar (MSF), 
massa seca radicular (MSR) e massa seca total (MST) dos genótipos de arroz de terras 

altas (Batatais e Primavera) submetidos às condições com e sem deficiência hídrica. 

F.V. G.L. MSC MSF MSR MST 

GENÓTIPOS 1 0,0799 ns 1,0121 ns 1,4737 ns 10,0265** 

CONDIÇÕES HÍDR. 1 0,0124 ns 0,0377 ns 0,2244 ns 0,0102 ns 

INTERAÇÃO 1 0,1005 ns 2,1461 ns 0,0921 ns 0,28 ns 

RESÍDUO 16     

C.V. (%)  31,27 30,94 32,75 14,42 

** diferença significativa ao nível de 1% de probabilidade (P≤0,01). 

ns não apresenta diferença significativa.  

 

Foram observadas diferenças significativas entre os genótipos para as variáveis 

quantidades de grão vazios (GV) (P≤0,01), esterilidade das espiguetas (EST) (P≤0,05) e peso 

de cem grãos (P100) (P≤0,01) (Tabela 02). Não foram observadas diferenças significativas 

entre as condições hídrica e nem interação para nenhuma das variáveis avaliadas. 

 

Tabela 2. Análise de variância do comprimento da panícula (CP), grãos cheios (GC), grãos 
vazios (GV), grãos totais (GT), esterilidade (EST) e peso de cem grãos (P100) dos 

genótipos de arroz de terras altas (Batatais e Primavera) submetidos às condições com e 
sem deficiência hídrica. 

F.V. G.L. CP GC GV GT EST P100 

GENÓTIPOS 1 0,0270 ns 1,6876 ns 9,487** 1,2341 6,6995* 17,5404** 

CONDIÇÕES HÍDR. 1 0,0066 ns 0,0220 ns 0,0070 ns 0,0018 0,0256 ns 0,7563 ns 
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INTERAÇÃO 1 1,2650 ns 0,0220 ns 0,0644 ns 0,1168 0,0448 ns 0,6941 ns 

RESÍDUO 16       

C.V. (%)  4,6 33,19 12,25 17,89 18,86 10,22 

* diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade (P≤0,05). 

**diferença significativa ao nível de 1% de probabilidade (P≤0,01). 

ns não apresenta diferença significativa.  

Independente da influência da condição hídrica o genótipo de arroz de terras altas 

Arroz Agulhinha apresenta menor massa seca total, maior quantidade de grãos vazios, com 

consequente maior esterilidade das espiguetas e menor peso de cem grãos quando se 

compara com o Arroz Batatais. 

O peso de grãos é uma característica variável entre genótipo e até mesmo dentro do 

genótipo, dependendo da condição do ambiente, principalmente sob déficit hídrico 

(PASERTSAK e FUKAI, 1997). Cultivares modernos de arroz de terras altas são produtos de 

programas de melhoramento genético, que têm como objetivo o formato do grão, longo e fino, 

para atender a demanda do mercado diferentemente de cultivares tradicionais, como no caso 

do Arroz Batatais, que apresenta grãos mais largos, o que possivelmente pode concentrar 

mais amidos resultando em maior massa por grão. 

 

CONCLUSÃO  

O genótipo de arroz de terras altas Arroz Batatais apresenta maior massa seca total, 

menor esterilidade de espiguetas e maior peso de cem grãos quando comparado ao Arroz 

Agulhinha, independente da condição hídrica. 

A deficiência hídrica não influenciou em nenhum dos genótipos avaliados quanto às 

variáveis avaliadas. Portanto, não foi observada maior eficiência do uso da água e nem maior 

índice de suscetibilidade à seca. 
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RESUMO 

O objetivo do trabalho foi avaliar as características agronômicas dos frutos de 
melancia cv. Crimson Sweet sob influência da frutificação induzida por diferentes 
doses de 2,4-D.A pesquisa foi conduzida na área experimental da Católica do 
Tocantins, Campus de Ciências Agrárias em Palmas – TO. O delineamento 
experimental utilizado foi em blocos casualizados com seis tratamentos que 
constaram de doses de 2,4-D, nas seguintes concentrações: 160; 180; 220; 240; 260 
mg/L e uma testemunha obtida de polinização natural com quatro repetições. Cada 
parcela foi composta por 8 plantas (espaçadas por 2 m entre plantas nas linhas e 2m 
entre linhas de plantio). Ocorreram diferenças significativas quando se compararam 
às medias de produtividade (Kg/ha) e o peso médio dos frutos (Kg), apresentando 
aumento da produtividade à medida que foi elevada a dose de 2,4-D, até 220 mg/L. 

Palavras-Chave:Citrulluslanatus; hormônio; efeitos fisiológicos. 

 

INTRODUÇÃO 

A melancia [Citrulluslanatus (Thunb.) Matsum. &Nakai] é originada da África 

Tropical e pertence à família das cucurbitáceas, sendo o cultivo anual, com ciclo 

variando entre 80 e 110 dias (CARVALHO, 1999). 

Esta olerícola é considerada uma cultura de importância no agronegócio 

brasileiro, por apresentar demanda de mão de obra rural, contribuindo para fixação do 

homem ao campo.A produção de melancia no Estado do Tocantins vem ganhando 

                                                           
18Discentes do Curso de Agronomia da Católica do Tocantins. E-mail: glayson.passos@gmail.com; 
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espaço entre as lavouras, sendo favorecida pelo cultivo nas regiões de várzeas devido 

ao sistema de subirrigação, que dificulta o aparecimento de doenças, além disso, o 

estado tem alta luminosidade e temperatura dispensando o uso de defensivos, esses 

fatores reduzem os custos com a produção de melancia e ainda garantem renda aos 

produtores. 

Apesar disso, há a necessidade dos produtores em produzirem cada vez mais 

e em um espaço cada vez mais reduzido, fornecendo produtos que possam obter mais 

valor agregado, como por exemplo a coloração da polpa, teor de °Brix dos frutos e 

sua aparência externa também é tão importante quanto a interna. 

A primeira melancia híbrida sem sementes de que se tem notícia foi produzida 

em 1947, no Japão, sendo que os primeiros estudos se iniciaram ainda na década de 

30. No entanto, o conceito de melancia sem sementes só foi bem descrito na literatura 

científica em 1951, com a publicação do trabalho de H. Kihara (EIGHST, 1971). 

O alto custo dos híbridos triploides tem dificultado a sua utilização no campo, 

sendo fundamental o desenvolvimento de novas alternativas tecnológicas de 

produção de melancia, que visam à produção de qualidade e frutos sem sementes. 

Desta forma, a produção de melancia sem sementes através do uso de fito 

reguladores de crescimento sintético, em genótipo diploide, possibilitará a formação 

de frutos partenocárpicos. 

Esse trabalho teve como objetivo avaliar as características agronômicas dos 

frutos de melancia cv. Crimson Sweet sob influência da frutificação induzida por 

diferentes doses de 2,4-D. 

METODOLOGIA 
A pesquisa foi conduzida na área experimental da Católica do Tocantins, 

Campus de Ciências Agrárias em Palmas – TO, com coordenadas geográficas 

48°16’34” W e 10°32’45” S e altitude de 230 m. Segundo a classificação internacional 

de Köppen, o clima da região é do tipo C2wA’a’- Clima úmido subúmido, 

evapotranspiração potencial média anual de 1.500 mm, distribuindo-se no verão em 

torno de 420 mm ao longo dos três meses consecutivos com temperatura mais 

elevada, apresentando temperatura e precipitação média anual de 27,5º C e 1600 mm 

respectivamente, e umidade relativa média de 80 % (INMET, 2013). 
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O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com seis 

tratamentos que constaram de doses de 2,4-D, nas seguintes concentrações: 160; 

180; 220; 240; 260 mg/L e uma testemunha obtida de polinização natural com quatro 

repetições. Cada parcela foi composta por 8 plantas (espaçadas por 2 m entre plantas 

nas linhas e 2 m entre linhas de plantio). A semeadura foi realizada no mês de 

fevereiro de 2017 em bandejas de isopor e o transplante realizado aos 15 dias após a 

semeadura. A área foi previamente preparada mediante gradagem e nivelamento, a 

adubação e tratos culturais seguiram as recomendações da cultura.  A irrigação da 

área foi do tipo localizada utilizando o sistema de gotejo. 

Para o preparo da solução foi utilizada água destilada nas diferentes 

dosagens do herbicida 2,4-D. Posteriormente a mesma foi armazenada em local 

fresco e arejado, sendo renovada a cada 8 dias. 

As plantas foram monitoradas diariamente a partir do início do ciclo 

reprodutivo, onde as flores femininas aptas a receber a polinização no dia posterior 

eram tampadas com saquinho de papel. A indução de frutificação consistia em borrifar 

com um mini pulverizador manual, um esguicho correspondente a 5 ml da solução de 

2,4-D correspondente a dose utilizada nas flores que haviam sido tampadas no dia 

anterior, na qual foi aplicado no período matinal (06 às 09 h da manhã). Após, as flores 

foram tampadas novamente para evitar contaminação ou polinização indesejada. 

Após 110 dias de semeadura, quando os frutos atingiram a maturidade fisiológica, foi 

realizada a colheita, avaliando as seguintes características: Produtividade (PROD): 

obtida pelo somatório do peso dos frutos colhidos das plantas da área útil de cada 

parcela e o resultado será convertido em ton/ha; Peso médio dos frutos (PMFT): obtido 

pelo peso total dos frutos colhidos em cada parcela útil, dividido pelo número de frutos 

de cada parcela útil, resultado dado em kg; Textura da casca (TEXCASC): obtida 

visualmente por meio de uma escala de notas em que: 1 – frutos com casca com 

aspecto liso; 2 – frutos com casca finamente ondulada; e 3 - frutos com casca 

ondulada (MIRANDA, 2012); Formato do fruto (FORMFRUT): obtido visualmente por 

meio de uma escala de notas em que: 1 – frutos com formato globular; 2 – frutos com 

formato globular achatado; 3 – frutos com formato esférico; 4 – frutos com formato 

cilíndrico; e 5 – frutos com formato alongado (MIRANDA, 2012); Ciclo: obtido através 
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da contagem de dias do plantio a colheita, onde será considerada em ponto de colheita 

a parcela que atingir mais de 50% dos frutos maduros. 

Os resultados obtidos foram transformados em raiz quadrada de x (√ 2), e 

submetidos à análise de variância a partir do software Assistat 7.7, 2016 (SILVA, 

2016), e as médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na Tabela 1 é apresentado o resumo da análise de variância para as 

características agronômicas avaliadas. Houve significância 1 % de probabilidade pelo 

teste F para as características de produtividades, peso médio dos frutos, formato do 

fruto e cor da polpa, e a 5% de probabilidade para textura da casca, não sendo 

significativo para sólidos solúveis (°Brix). 

 

Tabela 1. Resumo da análise de variância para produtividade em Kg/ha (PROD), 
peso médio de frutos em Kg (PMF), Textura da casca (TC), formato do fruto (FF) e 
sólidos solúveis (SS) e cor da polpa (CP) obtidos sob diferentes doses de 2,4-D na 

frutificação induzida da cultura da melancia. Palmas - TO 

FATOR DE 

VARIAÇÃO 

QUADRO DE ANÁLISE 

PROD 

(Kg/ha) 

PMF 

(Kg) 

TC 

(EN*) 

FF 

(EN*) 

SS 

(°Brix) 

CP 

(EN*) 

Tratamentos 18,57** 20,99** 4,23* 17,40** 1,01ns 4,73** 

CV (%) 26,03 16,92 39,27 9,12 16,59 2,33 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01), * significativo ao nível de 5% de probabilidade 

(0,01 =< p <0,05) e ns não significativo (p >= 0,05), respectivamente, pelo teste F. 

 

Ocorreram diferenças significativaa 1% quando se compararam as medias de 

produtividade (Kg/ha) e o peso médio dos frutos (Kg), apresentando aumento da 

produtividade à medida que foi elevada a dose de 2,4-D, até atingir a dosagem de 

220 mg/L. 
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Tabela 2. Comparação estatística das médias para produtividade em Kg/ha (PROD), 

peso médio de frutos em Kg (PMF), Textura da casca (TC), formato do fruto (FF) e 

sólidos solúveis (SS) e cor da polpa (CP) obtidos sob diferentes doses de 2,4-D na 

frutificação induzida da cultura da melancia. Palmas – TO. 

Tratamentos 

Comparação das Médias 

PROD 

(Kg/há) 

PMF 

(Kg) 

TC 

(EN*) 

FF 

(EN*) 

SS 

(°Brix) 

CP 

(EN*) 

TESTEMUNHA 5865,75 bc 2,34 cd 2,0 ab 3,0 a 8,25a 1,75 b 

T1 (160 mg/L) 3364,00   c 3,23 bc 1,0 b 3,0 a 10,00 a 3,00 ab 

T2 (180 mg/L) 8550,00 b 3,42 bc 1,5 ab 3,0 a 8,75a 3,50 a 

T4 (220 mg/L) 13512,50a 5,40 a 1,2   b 2,5 ab 9,75 a 3,00 ab 

T5 (240 mg/L) 4577,00   c 1,70 d 3,0 a 2,0 b 8,75 a 2,00 b 

T6 (260 mg/L) 4469,75   c 4,08 b 1,7 ab 2,0 b 8,25 a 2,50 ab 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de 
Tukey ao nível de 5% de probabilidade. *Dados baseados em escala de notas. 
 

A dose de 220 mg/L tendeu elevar a produtividade em 13,5 toneladaspor 

hectaree decrescerconforme a dosagem do produto foi sendo acrescida. Quando 

comparada a testemunha, observou-se acréscimo 7,7 toneladaspor hectare 

naprodutividade (Tabela 2).  

Pode ser observado também que doses acima de 220 mg/L de 2,4-D 

apresentaram sintomas de fito toxicidade nas plantas, reduzindo assim sua 

produtividade.  

CONCLUSÃO 

Ocorreu um aumento na produtividade (PROD)e peso médio dos frutos (PMF) 

conforme aumentou-se as doses, tendo alcançado a maior produção na dose de 220 

mg/L de 2,4-D. 
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Porém as diferentes doses do produto não divergiram estatisticamente nos 

tratamentos de textura da casca (TC), formato dos frutos (FF), sólidos solúveis (SS) e 

coloração da polpa (CP). 
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ESTUDOS ELETROCARDIOGRÁFICOS EM PEIXES E 

PADRONIZAÇÃO DA TÉCNICA  

 

Márcia Anésia Coelho Marques dos Santos20  

Silmara Sanae Sakamoto de Lima21  

Amanda Jury Nakamura1 

 

RESUMO 

Eletrocardiograma é rotineiramente utilizado na medicina veterinária. Possibilita 

detectar frequência e ritmo cardíacos, arritmias e outros distúrbios fisiológicos nas 

diversas espécies. O acompanhamento da frequência cardíaca é um bom indicador 

de desconforto, estresse ou até mesmo dor nos animais. A monitoração do estresse 

e dor em peixes pode ser realizada de forma indireta, utilizando-se exames 

sanguíneos (cortisol e lactato). O ECG poderia permitir uma rápida resposta no 

monitoramento em tempo real quanto ao desconforto na manipulação e até mesmo 

para estudos de abate humanitário. Objetivou-se realizar e avaliar o comportamento 

eletrocardiográfico em peixes para padronização da técnica e aplicação em futuros 

estudos relacionados com abate humanitário e bem-estar animal. Dez peixes foram 

submetidos ao exame eletrocardiográfico com inserção dos eletrodos em três pontos 

fixos com agulha hipodérmica 18G (subcutâneo) ou pinças do tipo “jacaré” presas às 

escamas. Os animais ficaram fora da água e sem prévia sedação. Não foi possível 

realizar o traçado porque os batimentos cardíacos foram registrados de forma 

intermitente devido a grande movimentação do animal, sendo os dados insuficientes 

para laudo. Concluiu-se que o eletrocardiograma pode ser utilizado para detectar o 

batimento cardíaco em peixes, mas mais estudos deverão ser conduzidos para melhor 

padronização da técnica. 

Palavras-chave: arritmias; ECG; animais. 
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INTRODUÇÃO 

A eletrocardiografia é o registro de campos elétricos gerados pelo coração a 

partir da superfície corpórea registrada sob forma de ondas específicas que 

representam estágios de despolarização e repolarização do miocárdio (FILIPPI, 

2011). Em medicina veterinária, o eletrocardiograma (ECG) é um exame prático, 

eficaz e de execução relativamente fácil que possibilita detectar a frequência e ritmo 

cardíacos, arritmias e outros distúrbios fisiológicos (como os eletrolíticos) (FERREIRA 

et al., 1998; TILLEY, 1992). A avaliação da frequência cardíaca, permite identificar 

variações como bradicardia (causada pela estimulação vagal durante cirurgias, planos 

profundos de anestesia e quadros de hipotermia) e de taquicardia (normalmente 

associados a processos cruentos que causem dor) (FERREIRA et al., 1998; 

HEIDRICH; KENT, 1985). 

A percepção da dor está correlacionada a reações comportamentais e 

emocionais. A aplicação de estímulos nocivos no homem resulta no aumento da 

pressão arterial, da frequência cardíaca, na dilatação pupilar e nas alterações dos 

parâmetros respiratórios. Quando essas mesmas respostas fisiológicas são vistas em 

animais, presume-se que há presença de dor (algesia) (HEIDRICH; KENT, 1985). 

Em animais aquáticos, a avaliação de dor e estresse é difícil de se verificar 

devido o habitat e nível de domesticação. Mas a capacidade cognitiva desses animais 

está presente e comprovou-se que eles são capazes de interagir com diferentes 

situações induzidas no seu habitat e apresentar sinais de dor, medo e estresse 

psicológico (ASHLEY, 2007; CHANDROO et al., 2004). A monitoração do estresse e 

dor em peixes, na maioria dos casos, é realizada por exames sanguíneos que 

verificam as taxas de cortisol e lactato, indicando indiretamente desconforto e até dor. 

O ECG seria uma forma prática e rápida de monitorar esses animais em tempo real, 

já que o traçado do coração é transmitido simultaneamente à realização do exame. 

Esse método é pouco invasivo e pouco utilizado em aquicultura, e a padronização do 

eletrocardiograma e da metodologia não são difundidos, sendo inéditos no Brasil e em 

peixes nativos. Estudos nesse âmbito são fundamentais para se avaliar o abate 

humanitário em peixes. 

 A percepção de desconforto e dor nos animais aquáticos é pouco identificada 

pelo homem, já que o habitat de ambos é diferente. O uso do eletrocardiograma seria 
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uma forma de comunicação e monitoração deles por conseguir captar respostas na 

forma de impulsos elétricos do miocárdio, sensíveis a alterações como a taquicardia, 

que pode ocorrer em resposta ao estresse por medo ou dor (FILIPPI, 2011; 

HEIDRICH; KENT, 1985). 

Assim, o objetivo do estudo foi avaliar o comportamento eletrocardiográfico em 

peixes para a padronização da técnica e aplicação em futuros estudos relacionados 

com abate humanitário e bem-estar animal. Também foi propósito de estudo comparar 

o traçado eletrocardiográfico de cães com o de peixes. 

 

METODOLOGIA 

O Eletrocardiógrafo Veterinário de 12 canais (modelo TEB ECGPC) foi utilizado 

e os animais foram avaliados no Laboratório de Anatomia Animal (Faculdade Católica 

do Tocantins) e nos tanques de pesquisa experimental da Embrapa Pesca e 

Aquicultura.  O estudo passou pela aprovação na CEUA-FACTO, sob protocolo de 

número 0021/16. 

Para os cães, selecionou-se tutores que voluntariamente assinaram um termo 

de livre consentimento esclarecido. Dez animais sadios, de porte médio, raças e sexos 

variados, foram pré-selecionados pelo exame de auscultação cardíaca, com posterior 

realização do ECG. Os animais foram devidamente posicionados em decúbito lateral 

direito, e sem contenção farmacológica, conforme padronização estabelecida por 

Tilley (1992). As derivações registradas foram: I, II, III, aVR, aVL e aVF, com traçados 

eletrocardiográficos registrados na velocidade de 50 mm/segundo, e a derivação II, 

em 25 mm/s, sendo esta última utilizada para laudo.  

Para os estudos nos peixes, cinco tambatingas de aproximadamente 250 

gramas e cinco pirarucus de aproximadamente 10 quilos foram mantidos em jejum por 

até 12 horas em tanques de 1.000 litros com renovação de água. Os testes foram 

realizados no dia seguinte a chegada dos animais para garantir condições de 

igualdade e recuperação do estresse durante o transporte. Os animais não foram 

submetidos à sedação para que o procedimento anestésico não interferisse no estudo, 

e assim, todas as reais dificuldades da técnica pudessem ser avaliadas. 

A implantação dos eletrodos foi realizada seguindo informações descritas por 

Lambooij et al. (2010). Os eletrodos foram acoplados no subcutâneo de cada peixe, 
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sendo o primeiro acoplado caudalmente à inserção da nadadeira peitoral esquerda. O 

segundo eletrodo foi acoplado 2,0 (dois) centímetros após o primeiro eletrodo e o 

eletrodo neutro acoplado caudalmente à nadadeira dorsal. Testou-se a implantação 

de eletrodos com agulha hipodérmica 18G (1,20 x 40 mm) e a implantação com as 

pinças do tipo “jacaré” presas às escamas dos animais. As leituras foram realizadas e 

gravadas durante um a cinco minutos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O uso do ECG em animais com pouca capacidade cognitiva, como os peixes, 

torna-se uma opção para acompanhamento da percepção da dor e estresse 

(ASHLEY, 2007; CHANDROO et al., 2004). Os peixes são capazes de interagir com 

diferentes situações induzidas no seu habitat e apresentar sinais de dor, medo e 

estresse psicológico, mas pouco perceptíveis ao homem (ASHLEY, 2007; 

CHANDROO et al., 2004; KOTRSCHAL et al., 1998). No presente estudo, buscou-se 

padronizar os locais de implantação dos eletrodos para a melhor captura do traçado 

eletrocardiográfico. Porém, como optou-se por realizar a contenção em calha 

adaptada e sem imersão do animal em água e ausência de anestésico sedativo, a 

contenção desses animais fora de habitat natural foi um desafio muito grande ao 

estudo. A pouca condutividade elétrica pela presença de escamas não permitiu que 

um traçado adequado pudesse ser capturado durante pelo menos um minuto. 

Foi possível capturar trechos das ondas eletrocardiográficas em frações de 

segundos, acompanhada por muita interferência elétrica. Os peixes também se 

mexiam constantemente durante o exame, culminando na saída frequente dos 

eletrodos. A implantação dos eletrodos utilizando-se agulhas hipodérmicas não 

permitiram uma boa condução elétrica, já que as agulhas possuem uma parte 

composta por plástico. Os resultados com agulhas foram inferiores àqueles 

apresentados pela implantação direta dos prendedores “jacarés” nas escamas. 

Provavelmente, o uso de agulha composta totalmente por aço inoxidável 

permitiria um resultado mais satisfatório aos encontrados no presente estudo. Em 

relação aos batimentos cardíacos, os animais apresentaram cerca de 80 batimentos 

por minuto com variações para 120 batimentos por minuto, este último no momento 

de intensa manipulação dos animais de forma a contê-los no local. 
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Estudos em peixes possuem maiores desafios a serem superados, 

principalmente em relação a adequada contenção dessa espécie. Como esses 

animais dependem da água para realizarem as trocas gasosas, estipulou-se que a 

manipulação deles não poderia superar quatro minutos, o que foi um fator limitante ao 

estudo. Raros são os estudos publicado de ECG em peixes e a metodologia não se 

encontra claramente relatada, dificultando a repetição dos estudos, conforme também 

visualizado em Lambooij et al. (2010). 

Os exames de ECG em cães foram realizados apenas para comparações com 

os resultados encontrados nos peixes. Serviriam como modelo de correlação, em 

busca de se encontrar um traçado parecido entre cães e peixes, mesmo sendo de 

espécies distintas, ou seja, mamíferos e peixes, mas passível de se comparar porque 

ambos apresentam átrios e ventrículos. 

  Estudos futuros que realizem o ECG em peixes com e sem sedação deverão 

ser conduzidos para se encontrar a melhor forma de contenção do animal e do 

posicionamento dos eletrodos. A necessidade de sedação e de se manter o animal 

dentro da água também deverão ser investigadas. 

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que mais estudos eletrocardiográficos devem ser conduzidos em 

peixes para melhor padronização da técnica, já que foi possível acompanhar os 

batimentos cardíacos em um curto intervalo de tempo, mas não foi obtido um traçado 

eletrocardiográfico que permitisse a realização de laudo. 
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RESUMO 

O experimento foi realizado no Setor de Avicultura da Faculdade Católica do Tocantins 
– Campus II. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, 
com dois tratamentos, seis repetições, alocados em 12 boxes e oito aves por unidade 
experimental. Sendo os tratamentos: Tratamento 1 (T1): ração comercial a base de 
milho e farelo de soja para atender as exigências nutricionais e água sem produto 
homeopático e o tratamento 2 (T2): ração comercial a base de milho e farelo de soja 
para atender as exigências nutricionais e água com o produto homeopático. Foram 
avaliadas variáveis quanto ao desempenho zootécnico das aves e sobre o 
rendimentos da carcaça. No período de 1 a 21, 1 a 35 e 1 a 42 dias de idade, as aves 
que receberam o tratamento homeopático obtiveram melhor conversão alimentar 
quando comparado as aves do tratamento controle. A adição de produtos 
homeopáticos à água melhorou a conversão alimentar de aves no período de 1 a 21; 
1 a 28; 1 a 35 e 1 a 42 dias e ainda melhorou o rendimento de coxa e o fígado 
apresentou menor peso em relação ao tratamento controle. 

Palavras-chave: aves, conversão alimentar; ganho de peso. 
 

INTRODUÇÃO 

      A preocupação das pessoas, quanto ao uso de promotores de crescimento na 

alimentação de frangos de corte, gerou políticas comerciais que determinaram a 

proibição total desses produtos na União Europeia desde janeiro de 2006.  

Muitas pesquisas são realizadas na busca de aditivos alternativos aos 

promotores de crescimento (AMALCABURIO, 2008). Segundo Santos et al. (2014), a 
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utilização de produtos homeopáticos na produção de frangos pode ser uma prática 

viável, por ser uma terapêutica de fácil administração, baixo custo, com efeitos 

positivos sobre o desenvolvimento e não deixa resíduos tóxicos na carne.  

De acordo com Menezes (2011), os produtos homeopáticos não possuem 

contraindicações, melhoram a qualidade de vida e favorecem o equilíbrio da energia 

vital do organismo (homeostase). Nos animais de produção, permite um rápido ganho 

de peso e uma redução no número de ectoparasitas. Além disso, são de fácil 

administração e menor custo quando comparados aos medicamentos alopáticos.  

Tendo em vista a preocupação dos consumidores por alimentos mais 

saudáveis e que sejam livres de resíduos químicos provenientes da produção, o uso 

de produtos homeopáticos pode ser uma alternativa viável para avicultura, pois podem 

promover algumas vantagens como efeito rápido, ação sobre patologias graves, 

lucratividade na produção, fácil administração, além do baixo custo. No entanto, 

pesquisas utilizando produtos homeopáticos com aves ainda são incipientes, e os 

seus reais efeitos precisam ser comprovados cientificamente.  

 Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar a influência do produto 

homeopático Megavita Aves® sobre a criação de frangos corte de 1 a 42 dias de 

idade.  

 

METODOLOGIA 

 O experimento foi realizado no Setor de Avicultura da Faculdade Católica do 

Tocantins – Campus II. O Galpão experimental utilizado é orientado no sentido leste - 

oeste, telado e subdividido em boxes de 1,18 x 1,5 metros, com lâmpadas para 

aquecimento das aves, cama de palha de arroz, bebedouros do tipo pendular e 

comedouros tubulares. O galpão provido de cortinas laterais, que foram manejadas 

de acordo com a temperatura e o comportamento das aves. Foram adquiridos no 

mercado local, com um dia de idade 100 pintinhos (peito duplo), devidamente 

vacinados; pesados e 96 selecionados e distribuídos homogeneamente nos boxes 

experimentais. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, 

com dois tratamentos, seis repetições, alocados em 12 boxes e oito aves por unidade 

experimental. Sendo os tratamentos: T1: Ração comercial à base de milho e farelo de 



 

 

 76 

soja para atender as exigências nutricionais para cada fase segundo Rostagno et al. 

(2011) e  água sem a presença do produto homeopático. Já o tratamento T2: Ração 

comercial à base de milho e farelo de soja para atender as exigências nutricionais 

para essa fase segundo Rostagno et al. (2011) e água com a presença do produto 

homeopático. O produto homeopático utilizado foi adquirido em mercado local, o 

mesmo é fabricado pela empresa Naturovita, e recebe o nome comercial de Megavita 

aves®. 

  O produto foi utilizado conforme recomendação do fabricante, com 

administração de 0,05 mL/animal/dia. O que equivale a 5mL do Megavita aves para 

16 litros de água (para 100 animais), em consumo de 160 mL/animal/dia. O produto 

foi administrado desde o primeiro dia de idade e para verificação do desempenho 

zootécnico foram realizadas pesagens semanais das aves e das rações aos 7, 14, 21, 

28, 35 e 42 dias de idade para avaliação do ganho de peso (GP), o consumo de ração 

(CR) e a conversão alimentar (CA).  

 Após a pesagem no final da fase experimental (42 dias), duas aves de cada 

unidade experimental com peso próximo á média da parcela (± 5%), totalizando 24 

aves, foram devidamente identificadas e submetidas a jejum de 12 horas para 

avaliação do rendimento de carcaça, cortes nobres e biometria dos órgãos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O desempenho zootécnico das aves no período de 1 a 7 e 7 a 14 dias de idade 

não diferiu nos tratamentos estudados (p>0,05). Já no período de 1 a 21 dias de idade, 

as aves submetidas ao tratamento homeopático apresentou melhor conversão 

alimentar (Tabela 1). No qual as aves que receberam produto homeopático tiveram 

melhor conversão alimentar (CA) quando comparadas as aves submetidas à ração 

controle. A melhora na CA alimentar constitui um resultado bastante interessante nos 

sistemas de produção animal, visto que um dos maiores custos de produção está 

relacionado ao consumo de ração. Santos et al. (2014), que trabalharam com 

diferentes produtos homeopáticos para frangos de corte e não encontram efeitos 

significativos na conversão alimentar no período de 1 a 21 dias de idade. 
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Tabela 1. Desempenho de frangos de corte no período de 1 a 7, 1 a 14 e 1 a 21 dias 
de idade, alimentados com e sem produto homeopático na água 

1 a 7 DIAS 

TRATAMENTOS PV (g) GP (g) CR (g) CA (g) 

Tratamento 1 151,51
a

 114,24ª 188,10ª 1,66ª 

Tratamento 2 152,62ª 119,33ª 185,20ª 1,56ª 

P 0,45 0,45 0,45 0,34 

CV (%) 7,38 9,61 3,46 10,81 

1 a 14 DIAS 

Tratamento 1 389,02ª 351,74ª 634,77ª 1,80ª 

Tratamento 2 404,45ª 367,16ª 607,70ª 1,65ª 

P 0,41 0,41 0,54 0,19 

CV (%) 7,87 8,66 12,19 10,61 

1 a 21 DIAS 

Tratamento 1 743,80ª 706,52ª 1282,86ª 1,81ª 

Tratamento 2 779,06ª 741,77ª 1234,33ª 1,66
b

 
P 0,31 0,31 0,48 0,03 

CV (%) 7,60 7,99 9,32 6,16 

Tratamento 1 – sem produto homeopático; Tratamento 2 – água com produto homeopático; 

PV – Peso vivo; GP – Ganho de Peso; CR – Consumo de Ração; CA – Conversão Alimentar; 
P – probabilidade; CV – Coeficiente de Variação. 
As médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem estatisticamente entre si. Teste 
t ao nível de 5% de probabilidade. 
 

O produto homeopático demonstrou melhora no desempenho zootécnico das 

aves pois apresentou melhor conversão alimentar (CA) nos períodos de 1 a 28, 1 a 

35 e  1 a 42 dias. A conversão alimentar foi superior (0,11g/5,82%) em relação à 

testemunha no período de 1 a 28 dias.  

Tabela 2. Desempenho de frangos de corte no período de 1 a 28, 1 a 35 e 1 a 42 
dias de idade, alimentados com e sem produto homeopático na água 

1 a 28 DIAS 

TRATAMENTOS PV (g) GP (g) CR (g) CA (g) 

Tratamento 1 1110,77ª 1073,50ª 2032,69ª 1,89ª 

Tratamento 2 1163,85ª 1126,56ª 2004,54ª 1,78b 

P 0,27 0,27 0,76 0,03 

CV (%) 7,00 7,23 7,79 4,20 

1 a 35 DIAS 

Tratamento 1 1446,09ª 1408,82ª 2924,96ª 2,07ª 

Tratamento 2 1523,10ª 1485,80ª 2847,31ª 1,92b 

P 0,28 0,28 0,59 0,01 

CV (%) 7,95 8,16 8,53 4,25 

1 a 42 DIAS 

Tratamento 1 1660,52ª 1623,25ª 3670,78ª 2,26ª 

Tratamento 2 1693,92ª 1656,63ª 3549,31ª 2,14b 
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P 0,69 0,69 0,49 0,04 

CV (%) 8,66 8,87 8,32 4,00 

Tratamento 1 – sem produto homeopático; Tratamento 2 – água com produto homeopático; 

PV – Peso vivo; GP – Ganho de Peso; CR – Consumo de Ração; CA – Conversão Alimentar; 
P – probabilidade; CV – Coeficiente de Variação. 

As médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem estatisticamente entre si. Teste 
t ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Em rendimento de carcaça (RC), rendimento de coxa (RCx), rendimento de 

sobrecoxa  (RScx) e rendimento de peito (RP), foi observada diferença significativa 

apenas no rendimento de coxa, em que o T2 apresentou melhor rendimento (0,57 

kg/4,47%), resultados semelhantes sobre o rendimento de coxa foram observados no 

trabalho de  Koiyama et al. (2014) que utilizaram produtos fitogênicos na dieta, e 

diferente resultado na sobrecoxa, no rendimento de peito e carcaça em que todos 

foram melhores na pesquisa desses autores. Já Santos et al (2014) observaram 

melhora no rendimento de carcaça usando produtos homeopáticos, diferente do 

referido trabalho. 

 Já na biometria dos órgãos só houve diferença significativa no peso do fígado, 

em que o T1 teve maior peso (0,26 Kg/13,27%) comparado ao T2. Este fato pode ser 

explicado pela atividade metabólica do fígado, ou seja, os animais que ingeriram água 

com produto homeopático apresentaram menor sobrecarga consequentemente 

menor peso do órgão. 

 

CONCLUSÕES 

A adição de produtos homeopáticos à água melhorou a conversão alimentar de 

aves no período de 1 a 21; 1 a 28; 1 a 35 e 1 a 42 dias e ainda melhorou o rendimento 

de coxa e o fígado apresentou menor peso em relação ao tratamento controle. 
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USO DE INOCULAÇÃO A BASE DE AZOSPIRILLUM SP. EM 

BRACHIARIA BRIZANTHA CV. XARAES CULTIVADO NA REGIÃO 

CENTRAL DO TOCANTINS 
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  Marconis Lima De Bessa3  

Poliana Ramos da Silva3 

 

RESUMO 

O gênero brachiária é conhecido por responder de forma satisfatória as adubações 
nitrogenadas. Assim, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a produção de 
matéria seca e teor de proteína presente na brachiária brizantha cv. Xaraés inoculado 
à base de bactéria Azospirillim brasilense. Foi utilizado o delineamento inteiramente 
casualizado, com dois tratamentos: T1: Com inoculação; T2: Sem inoculação, com 10 
repetições, totalizando 20 parcelas amostrais, sendo cada parcela de (2m x 2 m). O 
plantio brachiária brizantha cv. Xaraés (MG5) foi realizado em espaçamento de 0,20 
m entre linhas, com 1,5 cm de profundidade e taxa de semeadura de 12 kg ha-1 de 
sementes puras viáveis. As sementes foram inoculadas com Azospirillum brasilense 
(estirpe AZO 39, 1 x 108 UFC.ml-1) na dose de 150 ml ha-1. Realizou-se adubação de 
cobertura na dose de 50 kg há-1, após corte de uniformização. Avaliou-se a matéria 
seca (MS) e teor de proteína (PB), em cortes em intervalos de 30 dias. Não houve 
significância para a produção de matéria seca e teor de proteína com a inoculação de 
azospirillum brasilense em ambos os cortes. Nos cortes avaliados observou-se uma 
tendência de incremento de matéria seca com inoculação quando se compara ao 
tratamento sem inoculação.  

Palavras- chave: Adubação; Pastagem; Nitrogênio. 
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INTRODUÇÃO 

O Estado do Tocantins possui grande parte do seu território dominado pelos 

cerrados. Neste bioma predominam-se solos mais enfraquecidos de nutrientes 

básicos tornando-se assim com baixa fertilidade e elevanda acidez do solo, tendo mais 

íons indesejáveis para o desenvolvimento da planta.  

O capim brachiária brizantha cv. Xaraés vem sido bem utilizado nas regiões de 

cerrado por ter uma alta produção de forragem, tolerância ao frio, seca e fogo, uma 

boa capacidade de rebrota, um bom valor nutritivo, alta capacidade de suporte e 

responde de forma satisfatória a adubações nitrogenadas (EMBRAPA, 2011). 

 O nitrogênio é um dos nutrientes mais requeridos pelos vegetais, apresentando 

efeitos expressivos no aumento da produção de biomassa (GROSS et al., 2006). Uma 

das maneiras de melhorar o desempenho de uma cultura está na utilização de 

inoculantes à base de bactérias que induzem efeitos positivos no crescimento das 

plantas. Nos últimos anos foram descobertas as potencialidades das bactérias, do 

gênero Azospirillum, capazes de fixar nitrogênio atmosférico, quando associadas à 

rizosfera das plantas podendo, contribuir com a nutrição nitrogenada dessas plantas 

diminuindo os gastos com adubação nitrogenada (BODDEY, DÖBEREINER, 1995). 

  A inoculação modifica a morfologia do sistema radicular, aumentando não 

apenas o número de radicelas, mas também o diâmetro das raízes (CAVALLET et al., 

2000; REIS JÚNIOR et al., 2004). 

Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da inoculação 

de bactérias do gênero Azospirillum spp. Sobre características produtivas de 

Brachiaria brizantha cv. Xaraes. 

 

METODOLOGIA 

 O experimento foi realizado no Campus 2 da Faculdade Católica do Tocantins, 

localizada no município de Palmas -TO. O delineamento experimental foi o 

delineamento inteiramente casualizado, com dois tratamentos: T1: Com inoculação e 

T2: Sem inoculação, com 10 repetições, totalizando 20 parcelas amostrais.  

 As parcelas (2 m x 2 m) foram alocadas na área experimental em maio de 2016. 

Foi realizada calagem e adubação de acordo com a análise de solo, sendo a 
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recomendação de 800 kg/há de calcário dolomitico (PRNT 100%), 70 kg de P2O5 e 30 

kg há de K2O, de acordo com Martha Júnio, Vilela, Sousa, (2007). 

  O plantio brachiária brizantha cv. Xaraés (MG5) foi realizado em espaçamento 

de 0,20 m entre linhas, com 1,5 cm de profundidade e taxa de semeadura de 12 kg 

ha-1 de sementes puras viáveis. As sementes foram inoculadas com Azospirillum 

brasilense (estirpe AZO 39, 1 x 108 UFC.ml-1) na dose de 150 ml ha-1.  

 O primeiro corte de uniformização foi realizado em 60 dias, com as adubações 

de cobertura de nitrogênio na dose de 50 kg há-1 para todas as parcelas amostrais. 

As datas dos cortes para as avaliações foram as seguintes: 26/08/16 e 30/09/16, em 

condições de irrigação. 

 Em cada corte foi avaliada a produção da parte aérea da forragem por meio da 

coleta de amostras (1 m x 1 m) em cada parcela, na altura de 20 cm. O material 

coletado foi pesado para determinação de massa fresca, sendo após a pesagem 

retirada uma subamostra e levada para secar em estufa de circulação de ar a 65ºC 

por de 72 horas, para determinação de matéria seca.  

 Em cada amostra foi realizado o método Micro-kjeldahl para determinação de 

Proteína Bruta (PB) das mesmas. Esse método é composto por três etapas: Digestão, 

destilação e titulação, segundo a metodologia aplicada pela EMBRAPA.(EMBRAPA, 

2009) 

        Os resultados de matéria seca e PB dos cortes da forrageira foram submetidos 

à análise de variância, utilizando-se o programa estatístico Assistat, sendo as médias 

comparadas pelo teste de Tukey, adotando-se o nível de significância de 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 De acordo com o quadro de análise de variância não houve diferença estatística 

entre os tratamentos com e sem inoculação de bactéria Azospirillum brasilense, para 

os dois cortes avaliados. Em ambos os cortes observa uma tendência de um 

incremento de matéria seca com inoculação quando se compara ao sem inoculação, 

sendo 7,49% e 15,89%, respectivamente, 1º e 2º corte. (Tabela 1). 

Segundo Facioli (2015), em experimento com a Azospirillum sp associdado a 

diferentes doses de nitrogênio, não se obteve diferença estatística no 1º corte. Na 

dose 0 zero de N + Azospirillum sp o incremento pelo uso de Azospirillum sp foi de 
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16,00% e na dose de 150 kg de N ha-1 um incremento de 29%. No 2º corte observou-

se que no tratamento com zero de N, não houve variação significativa entre o 

tratamento com e sem aplicação de Azospirillum.  

Tabela 1. Produtividade de matéria seca (kg ha-1) da parte aérea de Brachiaria 
brizantha cv. Xaraes com e sem inoculação de bactérias do gênero Azospirillum spp. 
 

TRATAMENTOS 1º Corte 2º Corte 

Com Azospirilum 2.015,00a 3.013,75ª 

Sem Azospirilum 1.864,05a 2.534,05.ª 

CV% 28.23 21.58 

Média 1.93995 2.77375 

DMS 0.51436 0.56213 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
 

Na Tabela 2 não se observa diferenças estatísticas para o teor de proteína em 

função do tratamentos com e sem inoculação por bactérias do gênero Azospirillum. 

Observa um decréscimo de do teor de proteína no 2º corte quando comparado ao 1º 

corte. 

Tabela 2. Proteína bruta (PB) da parte aérea de Brachiaria brizantha cv. Xaraes com 
e sem inoculação de bactérias do gênero Azospirillum spp. 

 

TRATAMENTOS 1º Corte 2º Corte 

Com Azospirilum 10.03300a 7.34900ª 

Sem Azospirilum 10.43900a 7.24500ª 

CV% 8.77 16.00 
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Média 10.23600 7.29700 

DMS 0.84310 1.09648 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de 
Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  

  

Souza et al. (2014) avaliando o teor de proteína bruta utilizando a inoculação 

de azospirillum brasilense em diferentes doses de nitrogênio, obteve-se que o teor de 

proteína bruta (7,69%) não respondeu a aplicação (P>0,05) do inoculante.  

Segundo MUNDIM (2016), ao realizar um experimento com inoculação de 

Azospirillum braziliense em diferentes doses de nitrogênio, houve diferença entre os 

tratamentos no primeiro corte, porém com exceção do tratamento em que não foi 

aplicado nitrogênio, os demais tratamentos não diferiram entre si. Em todos os cortes 

com a aplicação do Azospirillum e aplicação conjunta de N, observou-se maior 

produção de massa verde (MV). 

 

CONCLUSÃO 

Verificou - se que com a inoculação de Azospirillum brasilense na semente, não 

houve diferença estatística entre matéria seca e proteína bruta, porém pode-se 

observar uma tendência de incremento na matéria seca nos dois cortes em relação 

aos tratamentos sem o uso da inoculação. 
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SELEÇÃO E MARCAÇÃO DE MATRIZES DE ESPÉCIES 

FLORESTAIS NATIVAS DO CERRADO NA UNIDADE II DA 

FACULDADE CATÓLICA DO TOCANTINS - FACTO 

Isa Dabielle Gomes Milhomem24 
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RESUMO 

Uma forma de ajudar no processo de restauração florestal é conhecer e auxiliar 

a natureza neste processo. Porém a produção de mudas de espécies nativas do 

Cerrado ainda é uma atividade cercada de lendas, mistérios, dificuldade técnicas e 

comerciais. A coleta de sementes deste bioma é realizada normalmente pelos próprios 

produtores de mudas, uma vez que o comércio de sementes é ainda incipiente 

(SALOMÃO, et al, 2003). Para que haja uma maior diversidade possível das espécies, 

é necessário a identificação das espécies, marcação das matrizes, conhecer a época 

de maturação dos frutos e formação e qualificação da equipe. Neste projeto foram 

identificadas 23 espécies nativas, sendo formulado a ficha de identificação de matrizes 

florestais – cerrado, contendo: nome popular e científico, família, o código da matriz, 

localização da área, coordenadas geográficas, diâmetro do caule e estado de 

conservação da matriz escolhida. 

Palavras-chave: Identificação, Matrizes, Cerrado, Sementes. 
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INTRODUÇÃO 

Uma das situações preocupantes no Brasil em relação a floresta nativa é a 

exploração madeireira e a implantação da cultura agropastoris, não levando em 

consideração as áreas de reserva legal e de proteção permanente. Um agravamento 

da situação é o desmatamento em grandes proporções e posterior abandono do solo, 

tendo por consequência o empobrecimento do solo e à erosão. Felizmente, nestas 

últimas décadas, diversos seguimentos da sociedade, pessoas e entidades, tem 

olhado para as florestas com um novo olhar, este de preservação e recuperação 

desses ambientes antropizados. 

O Tocantins está localizado no bioma cerrado, sendo o segundo maior bioma 

do país, se espalhando por oito estados diferentes, possuindo importante papel no 

que diz respeito a recursos hídricos. Este inclui as formações da vegetação desde o 

cerradão até os campos. Onde outrora já ocupou cerca de 60% do território nacional, 

ocorrendo hoje em cerca de 23% da sua área original.  

O presente projeto visa a estruturação de um banco de informações de matrizes 

de árvores do cerrado presentes no Campus II da Faculdade Católica – FACTO, 

facilitando a identificação de matrizes, coleta de sementes, armazenamento e 

produção de mudas de qualidade para doação e recuperação de áreas degradadas. 

Utilizando a educação ambiental como uma ferramenta prática necessária para 

fortalecer as relações homem – ambiente. 

 

METODOLOGIA 

Para início do projeto de extensão os estagiários envolvidos tiveram que passar 

por um nivelamento de aprendizado sobre métodos de identificação botânica e 

geoprocessamento. Na primeira etapa foram instruídos sobre a identificação das 

matrizes por meio da morfologia das plantas (folhas simples, compostas digitadas, 

pinadas ou bipinadas, trifoliadas, exsudação, ritidoma, copa e ramos entre outras), 

condições de saúde da matriz e distanciamento adequado entre as matrizes.  Na 

segunda etapa, obtiveram aprendizado sobre o uso do aparelho receptor GPS, latitude 
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e longitude geográficas, transferência dos arquivos e manipulação dos dados em 

cartas.  

Na terceira etapa, os alunos estagiários e voluntários deram início a delimitação 

das áreas da APP, sendo a área 01 compreendida da nascente, com um raio de 50 

m, e as áreas seguintes tendo 100 m de comprimento e a largura adaptável a largura 

da mata ciliar. Esta área tem início na área 01 – nascente até a área 06 até o encontro 

do córrego do Campus II a pista da TO, de acordo com a Figura 11. 

Figura 1: Delimitação da APP em 06 áreas de pesquisa do projeto. 

 

Fonte: Produzido pelos autores 

Os critérios de escolha das matrizes para a quarta etapa, se deu por 

características do porte da árvore, estado saudável, em idade reprodutiva, sem 

doenças ou infestação de insetos. Para cada área é escolhida apenas uma matriz por 

espécie, respeitando o limite de 100 m de um indivíduo para outro, do contrário será 

grande as chances de serem parentais, diminuindo a variabilidade genética tão 

importante para uma futura instalação do banco de sementes da instituição. 

               Para a marcação das matrizes foram utilizadas plaquinhas confeccionados 

pelos alunos, sendo reutilizadas latinhas de refrigerantes. As informações contidas na 

placa são: A= área, E= Espécie e M= Matriz, conforme Figura 2. 
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Figura 2: Plaquinha de identificação das matrizes. 

 

 

Fonte: Arquivo dos autores 

Após identificação da matriz, foi catalogada na Ficha de Identificação de 

Matrizes Florestais – Cerrado, Figura 3. Como fonte de pesquisa para esta foi utilizada 

a Cartilha - Seleção e marcação de árvores matrizes. Nesta são identificada o nome 

popular e científico, família, o código da matriz, localização da área, coordenadas 

geográficas, diâmetro do caule e estado de conservação da matriz escolhida. 
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Figura 3:  Ficha de Identificação de matrizes Florestais – Cerrado. 

 

Fonte: Rede semeando o bioma cerrado, 2011. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Algumas espécies são fáceis a identificação, graças ao conhecimento da flora 

nativa pelos alunos, porém, existem diversas espécies que foram identificadas através 

dos livros de botânica, sendo eles: Guia de Campo – 100 árvores do cerrado (sentido 

restrito), Guia de Campo – + 100 árvores do cerrado (Matas de galeria), Guia de 

Campo – 100 árvores urbanas Brasília do autor Silva Júnior (2009, 2010), Árvores 

Brasileiras Vol. 01 e 02 (LORENZI, 1995, 2009). Foram identificadas 23 espécies, 

sendo: Angico (Anadenanthera macrocarpa); Buriti (Mauritia Flexuosa); Cajuí 

(Anacardium Humile); Caraíba (Tabebuia caraiba); Cega Machado (Physocalymma 

Sacaberrima); Chapéu de couro  (Salvertia convallariodora); Chichá do Cerrado 

(Sterculia Stricta); Copaíba (Copaifera langsdorffii); Embaúba (Cecropia Lyratiloba); 

Gueroba (Syagrus Oleraceae); Inajá (Attalea Miripa); Ipê roxo (Handroanthus 

impetiginosus); Jatobá (Hymenaea stigonocarpa); Jequitibá – vermelho (Cariniana 

Rubra); Lixeira (Curatella americana); Macaúba (Acrocomia Acubata); Maminha de 

porca (Zanthoxylum rhoifolium); Mirindiba (Lafoensia glyptocarpa); Murici macho 
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(Heteropterys byrsonimifolia); Mutamba (Guazuma ulmifolia); Pau de Leite 

(Himatanthus cf. obovatus); Sucupira branca (Pterodon pubescens); Tucum (Bactris 

Setosa).  

Percebeu-se nesta etapa que para cumprir as prerrogativas de que, entre uma 

matriz e outra da mesma espécie deveria obedecer a distância de 100m para evitar 

ser parental, com o total de 10 indivíduos por espécie catalogadas, não pode ser 

cumprido adequadamente em todas as espécies, por estarem muito próximas umas 

das outras, onde algumas destas não atingiram a cota de indivíduos estipulada. 

 

CONCLUSÕES 

Por meio deste trabalho construiu-se uma lista sistematizada das espécies nativas 

do cerrado existentes na Área de Proteção Permanente no Campus II, permitindo que 

haja um calendário de coleta de sementes durante o ano. 
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RESUMO 

A tecnologia de aproveitamento dos resíduos, como por exemplo, do coqueiro tem 

grande valor para a preservação ambiental, tanto pela utilização de matéria-prima 

infinita e renovável como pela redução da poluição atmosférica oriunda da queima 

desses resíduos e, a redução do volume de lixo depositado no meio ambiente. 

Mediante ao exposto o objetivo do presente estudo é a utilização do resíduo do coco 

verde comercializado na região central de Palmas-TO para produção de adubo 

orgânico. A montagem da leira de compostagem, realizou-se em canteiros de 

alvenaria com dimensões de 1,5m de largura x 8,00 m de comprimento e 0,50 de 

profundidade. Utilizou-se a casca triturada (fibra+pó), esterco bovino, folhas+cachos 

e brácteas na proporção de 2:1:1. A disposição dos resíduos construiu-se em 

camadas alternadas. O inóculo aplicado para aceleração da compostagem da matéria 

orgânica foi o Nutri Humus a base de bactérias aeróbicas e anaeróbicas na proporção 

de 03 litros para 10 mil litros de água e 10 toneladas de casca triturada. 

Aproximadamente 800 cascas de coco verde foram trituradas, acomodados em 

canteiros, misturadas com esterco bovino e adicionado à mistura, produto para 

acelerar a degradação da matéria orgânica.  
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INTRODUÇÃO 

O agronegócio do coco verde tem grande importância, seja na geração de 

divisas, emprego, renda ou alimentação. A procura por alimentos naturais, a aplicação 

de tecnologias de processamento, as novas alternativas de apresentação do produto 

e a perspectiva de sua exportação contribuem para aumentar o consumo e 

incrementar sua rentabilidade ao longo do ano. O aumento da produção passou a ser 

uma tendência natural, causando uma consequente elevação na geração de resíduos 

sólidos (cascas) (MATTOS, et. al 2014). 

O coqueiro (Coccus nucifera L.) é uma planta de grande importância 

socioeconômica, que além de produzir a água-de-coco, o albúmen sólido para 

indústria de alimentos e de óleos, gera ainda uma grande quantidade de subprodutos 

e resíduos. No Brasil, com uma área plantada de 290.515 hectares são produzidos 

anualmente cerca de 2,29 bilhões de cascas, 469,76 milhões de folhas que caem 

naturalmente da planta e 469,76 milhões de cachos com ramos florais e brácteas, o 

que corresponde 3,84 milhões de tonelada de resíduos, sendo 1,53 milhão de casca 

e 1,69 milhão de folhas. No estado de Sergipe, com uma área plantada de 39.994 

hectares a produção anual de resíduos de coqueiro é de aproximadamente 334 mil 

toneladas, sendo 85.731 toneladas de cascas e 181.925 toneladas de folhas (NUNES, 

et. al 2007). 

Diante a isso, a tecnologia de aproveitamento dos resíduos, como por exemplo, 

do coqueiro tem grande valor para a preservação ambiental, tanto pela utilização de 

matéria-prima infinita e renovável como pela redução da poluição atmosférica oriunda 

da queima desses resíduos e, a redução do volume de lixo depositado no meio 

ambiente (NUNES, et. al 2007). 

Além do aspecto ambiental, esses produtos além de constituírem excelentes 

fontes de matéria orgânica, contribuem como fornecedores de macro e 

micronutrientes ao solo, que são mineralizados durante o processo de compostagem 

tornando-se de fácil absorção pelas plantas (NUNES, et. al 2007). 

Sendo assim, a casca do coco verde possui teores de potássio, cálcio e 
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nitrogênio (ROSA et al., 2002) que podem contribuir de forma positiva para a 

adubação das culturas.  

Dessa forma, as composições dos composto orgânicos com a utilização, além 

de outras formas, os resíduos do coco verde devem ser levados em consideração na 

produção de mudas por interferir diretamente na qualidade das plantas e ainda se 

destacar quanto ao baixo custo e a possibilidade de utilização de produtos orgânicos 

como, o esterco animal e galhadas de podas trituradas (ROWEDER, et. al, 2015). 

Diante a esta realidade, diversos estudos são realizados com a utilização de 

resíduos orgânicos para fabricação de compostos orgânicos para produção de 

culturas perenes, temporárias, hortaliças, entre outras e ainda assim com 

aproveitamento do resíduo que posterior é destinado aos aterros e lixões. 

Mediante ao exposto, o objetivo do presente estudo é a utilização do resíduo do 

coco verde comercializado na região central de Palmas-TO para produção de adubo 

orgânico. 

METODOLOGIA 

No dia 01 de agosto de 2016 realizou-se através do programa Google Earth a 

escolha da área pertencente à região central de Palmas para início do levantamento 

dos pontos de coleta de resíduos oriundos da venda do coco verde. A princípio iniciou-

se com a Praia das Arnos, mas devido ao pouco movimento encontrado durante a 

visita optou-se em iniciar as atividades com os vendedores de coco verde localizados 

na região central de Palmas, próximo as agências bancárias. 

Mediante as informações das localidades possibilitou o direcionamento a alguns 

vendedores para levantamento das informações sobre a quantidade média de coco 

verde consumida diária aproximada, juntamente com a geração do resíduo. 

Nesta primeira etapa do projeto pode se obter alguns números relacionados a 

quantidade de vendedores, a quantidade de resíduo do coco verde gerado 

diariamente e o posicionamento geográfico coletado com receptor GPS de cada ponto 

de coleta/venda de coco verde. 
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Tabela 01 – Tabela de Pontos de Coleta de Resíduos de Coco verde na Avenida JK. 

PONTO COORD_X COORD_Y LOCALIZAÇÃO 

PC-04 788837,6120 8872615,1080 Praia da Graciosa 

PC-05 792577,6640 8873020,8070 Caldo de Cana e cia JK 

PC-06 792676,9490 8873013,5840 Iramar JK 

PC-07 792822,4870 8873016,4740 Edson Drogaria Genética 

PC-08 792864,8670 8872991,6060 Amilton Parada de Ônibus 

PC-09 792903,9680 8873018,2980 Amilton_02 

PC-10 792928,9810 8873009,8540 Danival BB 

PC-11 793069,3930 8873008,4670 Gumercindo Santander 

PC-12 793000,9610 8872935,9630 Ildemar Banco Itaú 

PC-13 792925,0370 8872969,3830 Francisca Bradesco 

PC-14 792683,4820 8872932,3810 José Carlos HSBC 

Já na segunda etapa do projeto pode se obter alguns números relacionados a 

quantidade de resíduo do coco verde gerado em apenas um local, o que irá viabilizar 

ainda mais a coleta do resíduo e destiná-lo para a produção do composto orgânico no 

Campus de Ciências Agrárias da Faculdade Católica do Tocantins. 

Durante a pesquisa in loco constatou-se a viabilidade do projeto, com a coleta 

do resíduo da casca do coco verde diretamente no ponto de distribuição e fabricação 

dos copos com água de coco, localizado na Quadra 704 sul. 

Ao final da terceira etapa constatou-se sobre a quantidade de trituração de 

coco/hora/homem em média de coco verde no triturador e a possibilidade de destinar 

um container diretamente ao Campus de Ciências e Ambientais - Unidade II o que 

facilitou a logística do projeto. 
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Na fase final realizou-se a trituração do resíduo, acomodação e o preparo do 

composto em canteiros próximo as instalações do viveiro de mudas Campus de 

Ciências e Ambientais - Unidade II. 

A montagem da leira de compostagem, realizou-se em canteiros de alvenaria 

com dimensões de 1,5m de largura x 8,00 m de comprimento e 0,50 de profundidade. 

Utilizou-se a casca triturada (fibra+pó), esterco bovino, folhas+cachos e brácteas na 

proporção de 2:1:1. A disposição dos resíduos construiu-se em camadas alternadas. 

O inóculo aplicado para aceleração da compostagem da matéria orgânica foi o Nutri 

Humus a base de bactérias aeróbicas e anaeróbicas na proporção de 03 litros para 

10 mil litros de água e 10 toneladas de casca triturada. (NUNES, et. al 2007). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quanto ao acondicionamento do resíduo do coco verde, são utilizados 

embalagens plásticas reaproveitadas e sacos de lixo, assim como, direcionados 

diretamente para as lixeiras disponibilizadas pela Prefeitura de Palmas, instaladas na 

Avenida JK. 

Outras informações como, formas de venda do coco e precificação foram 

levantadas onde foi possível constatar que o preço varia entre as quantidades de 

acordo com o tamanho do copo que oscila entre as quantidades de 250 a 400 ml e 

garrafas de 500 ml, ou seja, o coco não vendido inteiro para o comprador e sim, os 

carrinhos são adaptados com equipamento que extrai a agua e serve em copos de 

acordo com a vontade do cliente. 

No fornecedor de água de coco localizado na 704 sul geram aproximadamente 

2 mil cascas sendo de segunda a sábado aproximadamente 10.000 cocos verdes são 

descartados e recolhidos em container pelo serviço de coleta de lixo municipal e 

destinados ao aterro de Palmas - TO. Isso facilitou a coleta e a destinação do resíduo 

para o Campus de Ciências Agrárias e Ambientais - Unidade II, Loteamento 

Coqueirinho. Essa mudança possibilitou a continuidade do projeto com a realização 

de coleta semanal e assim garantir a fabricação do substrato de casca de coco verde 

triturado. 
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Aproximadamente 800 cascas de coco verde foram trituradas em uma média 

aproximada de 350 cocos/dia/homem, acomodados em canteiros, misturadas com 

esterco bovino e adicionado a mistura, produto para acelerar a degradação da matéria 

orgânica. Conforme informações buscadas em pesquisas bibliográficas, o composto 

orgânico leva de 180 a 200 dias para estar em condições para preparo de substratos. 

Devido ao período chuvoso, que prejudicou quanto à umidade do resíduo 

dificultando a etapa de trituração e ao processo de decomposição da matéria orgânica, 

que apesar da utilização de um acelerador na degradação do resíduo, requer 

aproximadamente, 200 dias, necessários para a obtenção do produto final, o 

composto orgânico, por este motivo não foi possível avaliá-lo por comparações a 

serem dispostas com outros compostos e métodos de adubação orgânica e à 

adubação química, como era previsto nas metas do projeto. 

CONCLUSÕES 

Sendo assim, apesar da finalização do projeto de extensão pretende-se dar 

continuidade a atividade com o intuito de chegar ao composto orgânico e assim poder 

utilizá-lo no viveiro de mudas e nos projetos das áreas experimentais juntamente a 

constatações cientificas sobre a sua eficiência em relação a adubação química e expor 

estes resultados por intermédio de artigos científicos por intermédio de pesquisas 

referentes à utilização do composto em experimentos no viveiro muda e na área 

experimental agrícola; experimentos baseados na mistura de outros compostos 

orgânicos; comparações referentes à adubação química. 
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AVALIAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A SAÚDE DOS 

ANIMAIS DE COMPANHIA – DIABETES MELITO CANINA 

 

Messias da Silva Fabiano29  

Silmara Sanae Sakamoto de Lima30  

Talita Luthielle Rodrigues Magalhães Lima1 

Amanda Jury Nakamura1 

Lorena Nepomuceno Albuquerque1 

 

RESUMO 

Objetivou-se realizar trabalho de divulgação e conscientização sobre Diabetes Melito 

Canina para comunidade de Palmas e região. Cadernos informativos sobre Diabetes 

foram confeccionados e distribuídos, abrangendo-se conceitos sobre o que é a 

doença e principais manifestações clínicas. O trabalho de conscientização da 

população e divulgação do projeto ocorreu no VI Encontro de Cães e Criadores e na 

Divulgação do Vestibular Católica do Tocantins. Aproximadamente 100 pessoas 

receberam material informativo e 20 cães foram submetidos ao teste rápido de 

glicemia (venopunção de ponta de orelha), trazidos de forma voluntária por seus 

tutores legais. A ação foi realizada com prévio consentimento do CRMV-TO e sob 

aprovação da CEUA-FACTO. A média dos valores de glicemia foi de 70 mg/dL em 

cães com jejum de quatro horas, sendo os animais hígidos de variadas idades e raças. 

Os valores de referência de glicose sanguínea em jejum nos cães encontram-se na 

faixa de 70 a 110 mg/dL. Acima disso, quando acompanhados pelos sinais clínicos de 

poliúria, polidpsia, polifagia, perda de peso e glicosúria são indicativos da diabetes 

melito. Conclui-se que projetos de extensão são importantes ferramentas de 
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conscientização dos tutores sobre as principais doenças nos animais, auxiliando na 

melhorara do bem-estar e qualidade de vida deles. 

Palavras-chave: cães; doenças do pâncreas; glicemia. 

 

INTRODUÇÃO 

A Diabete Melito é uma das doenças endócrinas mais comuns na clínica de 

pequenos animais. Caracteriza-se por um desequilíbrio pancreático das células beta 

() em produzirem a insulina. Tais células deixam de secretá-la (Diabete Melito Tipo 

1) ou ocorre uma resistência periférica à insulina (Diabete Melito Tipo 2) (GUYTON, 

2011; NELSON, 2014). 

A incidência aumentada da diabetes está associada em grande parte pela 

obesidade e pelo uso de práticas nutricionais inadequadas. Cães e gatos, possuem 

diferenças físicas, fisiológicas e metabólicas. Assim, o nível de requerimento de 

proteínas, gorduras e carboidratos alimentares são diferenciados para cada espécie 

(MASKELL; GRAHAM, 1994). Em condições normais, os animais controlam a 

quantidade de alimento ingerido, mas em consequência da alta palatabilidade e do 

desbalanço dos alimentos comerciais, a grande maioria dos animais ingerem uma 

quantidade superior de alimento que seria necessário para as condições de 

manutenção. Pesquisas mostram que 25% dos gatos e 40% dos cães apresentam 

sobrepeso, percentual que pode chegar a 75% com a idade (OLIVEIRA et al., 2010). 

Muitos casos de obesidade canina ocorrem pelo manejo alimentar inadequado 

praticado pelos tutores legais. O volume de alimento e a frequência aumentados, 

associados à oferta de petiscos calóricos e do sedentarismo do animal, contribuem 

para o estabelecimento da obesidade que participa do processo de resistência 

insulínica (FARIA et al., 2005). Outros fatores predisponentes à doença no cão, além 

da obesidade, são genética, pancreatite e fármacos administrados (corticoides, 

progestágenos). As fêmeas caninas possuem probabilidade duas vezes superior a 

desenvolverem DM que os machos, justificado pelo antagonismo crônico à insulina 

sofrido pelas cadelas durante o diestro (AILLO, 2001; NELSON, 2014).  

A diabete melito é o resultado de uma hiperglicemia sanguínea, acompanhada 

por glicosúria que resulta nos sinais clínicos clássicos de poliúria, polidipsia, polifagia 
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e perda de peso. Esse quadro clínico, se não corrigido, pode levar o animal à morte 

por envolver várias alterações metabólicas, principalmente pela acidose metabólica 

(NELSON, 2014). Quanto mais recente a busca por auxílio terapêutico, maior será a 

sobrevida do animal, já que esta doença não possui cura. Muitas vezes, o animal pode 

vir a óbito ou até mesmo pode ser diagnosticado tardiamente pelo desconhecimento 

da população em relação a uma doença muito comum no homem. 

O envolvimento dos alunos do curso de Medicina Veterinária em ações com a 

comunidade é uma excelente forma de integrá-los ao ambiente acadêmico, de 

extensão e de pesquisa. O benefício do projeto de extensão à comunidade está na 

conscientização dos proprietários sobre a doença, seus sinais clínicos, diagnóstico e 

importância na busca de auxílio do Médico Veterinário para aumentar a sobrevida do 

animal, nesta doença relativamente comum em cães que não possui cura e pode ser 

fatal.  

Assim, o objetivo do trabalho foi de instruir e conscientizar os proprietários de 

cães da região de Palmas (TO) sobre a doença Diabete Melito, informando-os sobre 

as suas principais causas e com a realização do teste rápido de glicemia (venopunção 

em ponta de orelha) nos animais voluntariados por seus tutores legais. 

 

METODOLOGIA 

Os acadêmicos confeccionaram um caderno informativo sobre a Diabetes 

Melito Canina para ser distribuído à comunidade. Neste informativo, os principais 

conceitos sobre o que é a doença e suas principais manifestações clínicas foram 

abordadas de forma simples e clara. A divulgação do projeto de extensão ocorreu em 

dois eventos da Católica do Tocantins: Por meio da entrega de folder explicativo nos 

dias 26/09/2016 (VI Encontro de Cães e Criadores – Palmas Shopping) e 07, 08 e 

09/10/2016 (Divulgação do Vestibular Católica do Tocantins – Capim Dourado 

Shopping).  

Em parceria com os cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia, no dia 

26/09/2016, no VI Encontro de Cães e Criadores, realizou-se a coleta de sangue 

venoso (venopunção de ponta de orelha com lanceta estéril) em 20 cães que foram 

trazidos de forma voluntária por seus tutores legais (mediante a assinatura de termos 

de consentimento). O tutor legal permitiu a coleta de todos os dados de resenha do 
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animal (raça, idade, sexo), dados de anamnese (tratamentos anteriores, presença de 

gestações, estado reprodutivo do animal), além da coleta de sangue por venopunção 

com lanceta estéril em ponta de orelha, como teste de triagem para diabetes canina. 

O presente projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA FACTO), sob protocolo de número 0022/16. O Conselho Regional de Medicina 

Veterinária do Tocantins (CRMV-TO) também foi consultado para liberação da ação 

com parecer concedido, desde de que a atividade fosse vinculada com algum evento 

da Católica do Tocantins. Houve orientação para que a atividade não fosse realizada 

de forma isolada para não configurar como “atendimento gratuito”. Assim, as coletas 

de sangue foram realizadas somente no VI Encontro de Cães e Criadores. Não houve 

coleta de urina por não haver estrutura suficiente que atendesse às normas de 

vigilância sanitária no local do evento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No cão e no gato, o distúrbio mais comum no pâncreas endócrino acomete as 

células beta e a secreção de insulina. A disfunção progride para uma doença nomeada 

Diabete Melito, com incidência relatada para o cão e para o gato de 1 em 100 e de 1 

em 500, respectivamente (PANCIERA et al., 1990). 

Sabe-se que a Diabete Melito é resultado de uma deficiência nas células beta 

em produzir insulina. Essa falha de insulina provoca uma utilização reduzida da 

glicose, dos aminoácidos e dos ácidos graxos pelos tecidos. A glicose oriunda da dieta 

ou da gliconeogênese hepática acaba por se acumular na circulação. O diagnóstico 

da diabetes em cães e gatos normalmente é realizado quando os proprietários 

percebem os sinais clássicos da doença (poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso) 

e buscam auxílio do médico veterinário (ENGELKING, 2010; NELSON, 2014). Os 

dados de anamnese, exame físico e exames complementares são fundamentais para 

o diagnóstico que é estabelecido quando a anamnese e o exame físico são indicativos, 

adicionados da comprovação da hiperglicemia e da glicosúria persistente em jejum 

(NELSON, 2014).  

Os valores de referência para animais hígidos em jejum são de 70 a 110 mg/dL. 

Glicose sanguínea acima de 280 mg/dl e urinálise com glicosúria (glicose +++), 

permite uma rápida confirmação da diabetes (FELDMAN; NELSON, 2004). Nos vinte 
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cães submetidos à dosagem de glicemia por teste rápido, com venopunção em ponta 

de orelha, indicou que os animais, sob jejum aproximado de quatro horas, não 

apresentaram valores de hiperglicemia. Os valores médios foram de 70 mg/dL em 

animais hígidos de variadas raças, idades e ambos os sexos. Tais animais 

participaram do VI Encontro de Cães e Criadores realizado anualmente pela Católica 

do Tocantins.  

Após o diagnóstico da diabetes, seu tratamento depende do grau de evolução 

da doença e ocorre por meio da associação do controle sanguínea de glicose com 

dieta, exercícios e hiperglicemiantes orais (nos gatos) e insulina (NELSON, 2014). O 

prognóstico da doença é reservado na maioria dos casos e depende do tempo em que 

os proprietários levam até buscar auxílio veterinário, além de seu comprometimento 

em realizar o tratamento de forma adequada (GRAHAM; NASH, 1997). 

 Assim, a importância do presente projeto de extensão baseia-se na 

conscientização da comunidade em observar os principais sinais clínicos da doença 

para que a procura do médico veterinário seja rápida e o diagnóstico da doença ocorra 

de forma precoce possibilitando a diminuição das consequências da doença e 

aumento de sobrevida e qualidade de vida do animal. 

 

CONCLUSÕES 

 Conclui-se que as ações voltadas para a comunidade possuem grande impacto 

para os acadêmicos. O contato próximo com a população desperta e intensifica o 

sentimento de pertença ao curso de Medicina Veterinária por parte dos acadêmicos, 

além de ser uma ação de grande importância e conscientização para os tutores de 

animais para que possam sempre visar o bem-estar e a qualidade de vida de seus 

animais.  
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RESUMO 
 
Os alimentos são ricos em nutrientes essenciais para o desenvolvimento do 
organismo, a qualidade de um alimento é indispensável tanto para o consumo, quanto 
para expressar seu valor nutricional, estando isento de qualquer elemento que 
prejudique á saúde. Os alimentos de origem animal, como a carne, leite, ovos e o mel 
são de grande importância na dieta humana, pois são fontes riquíssimas de energia, 
vitaminas, proteínas e minerais, que desempenham funções essenciais na 
manutenção e regulação do corpo. Desta forma, o presente trabalho teve como 
objetivo levar informações às escolas de Ensino Médio, sobre os benefícios e a 
importância destes alimentos na disponibilização de nutrientes para a alimentação 
humana. Hoje, se tem uma grande preocupação com o desenvolvimento escolar, 
buscando levar informações em relação à alimentação saudável e a influência da 
utilização de produtos de origem animal para uma boa qualidade de vida, visando 
incentivar alunos a se tornarem profissionais capazes de utilizar os diferentes meios 
de tecnologias para aprimorar a produção destes produtos.  
 
Palavras-chave: alimentação; nutrientes essenciais; produtos.  
 

INTRODUÇÃO 

Os alimentos são ricos em nutrientes que o organismo necessita para sua 

regulação, por isso a qualidade do alimento produzido é indispensável para uma maior 
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expressão do seu valor nutricional, encontrando-se livres de quaisquer elementos que 

os tornem prejudiciais á saúde de quem consome (DE ALMEIDA et al, 2009).  

A importância dos alimentos de origem animal, como a carne, leite, ovos e o 

mel na dieta humana, vem se tornando cada vez mais evidente. O corpo adquire, 

transforma e acumula os vários nutrientes provenientes dos alimentos, 

disponibilizando energia, vitaminas, proteínas e minerais, que desempenham funções 

essenciais para manutenção do organismo. 

A carne apresenta alta digestibilidade, possuindo um alto valor biológico, 

fornecendo os 9 aminoácidos essenciais que os humanos necessitam. A carne é fonte 

de muitas vitaminas, com destaque para as vitaminas do complexo B, pois têm 

participação fundamental nos processos de absorção de carboidratos, proteínas e 

lipídeos, atuando de formas diferentes nos processos metabólicos. Em 100 g de carne 

bovina há cerca de 50% das necessidades de proteína de uma pessoa adulta de 60 

kg (DOMENE, 2006).  

A alimentação rica em cálcio, tal como leite, é muito importante para a 

determinação de massa óssea e formação dos dentes, reduzindo os riscos de 

algumas doenças. Além disso, é um alimento fundamental para o desenvolvimento, 

pois apresenta elevada densidade nutricional para o consumo humano, sendo fonte 

de proteínas facilmente aproveitada pelo organismo, de vitaminas A e D, magnésio, 

cálcio, potássio, trazendo benefícios na utilização diariamente.  200 ml de leite 

fornecem 122kcal e 7,2g de proteínas, 8 a 10g de carboidrato, 246mg de cálcio 

(FERREIRA et al, 2017).   

O ovo é um alimento nutricionalmente completo, riquíssimo em seus níveis 

nutricionais, sua proteína é apontada como de alto valor biológico. Ele consiste em 

aproximadamente 63% de clara (água e proteína – ovoalbumina), 27,5% de gema 

(vitaminas, gorduras e proteínas) e 9,5% de casca (cálcio). Um ovo apresenta 

aproximadamente 74 kcal, 6 g de proteínas, 4,5 g de gorduras e 212 mg de colesterol. 

É naturalmente uma fonte de vitaminas, principalmente A, D, E, K, B1(tiamina), B2 

(riboflavina), B12 e ácido fólico (MAZZUCO, 2008). 

O mel é tido como um dos alimentos mais puros e nutritivos ligado a historia 

humana, sendo importante para o corpo, pois apresenta riqueza de elementos em sua 

composição, com minerais, açucares, vitaminas do complexo B, vitaminas C, D, e E; 



 

 

 107 

e metade dos aminoácidos existentes. De extrema importância para a saúde do 

organismo humano, por apresentar diversas propriedades; antimicrobiana, curativa, 

calmante, anti-inflamatório, e um teor relevante de antioxidantes. Em uma colher de 

sopa de mel possui o valor nutritivo igual de duas bananas, meia maça, 200 ml de leite 

e 150 gr de peixe (VENTURINI et al, 2007; SILVA et al, 2008).  

O presente trabalho teve como objetivo levar informações a escolas de Ensino 

Médio sobre os reais benefícios e a importância dos alimentos de origem animal 

(carne, leite, ovos e mel) na alimentação humana. 

 

METODOLOGIA 

O Projeto foi conduzido em escolas de Ensino Médio, na cidade de Palmas e 

Porto Nacional – TO.  As atividades foram conduzidas por uma equipe composta pelo 

professor responsável, por 1 aluno bolsista e alunos voluntários.   

A referida equipe realizou palestras seguindo as etapas:  

- Planejamento Participativo - reunião da equipe técnica com a direção das 

escolas para organizar as etapas do projeto.  

- Palestras – foram ministradas palestras pelo professor responsável sobre a 

importância de uma alimentação saudável, que caracteriza um direito universal do ser 

humano e, demonstrando os benefícios dos produtos de origem animal.  

- Confecção de material informativo – foram confeccionados flyers e panfletos 

ilustrativos com os alimentos e seus benefícios, sendo utilizados nas escolas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A realização do projeto ações informativas sobre os benefícios dos alimentos 

de origem animal atingiu mais de 500 alunos em escolas de ensino médio, de Porto 

Nacional e Palmas – TO.  

Foram realizadas apresentações sobre a importância destes produtos na 

alimentação humana, desmistificando algumas informações colocadas na internet 

sobre esses alimentos só trazerem mal à saúde. O projeto também acabou 

despertando a curiosidade dos alunos em saber mais sobre os verdadeiros benéficos 

que a carne, o leite, os ovos e o mel fornecem ao corpo humano.  



 

 

 108 

Muitas pessoas acabam optando por dietas contendo pouco ou nenhum 

alimento de origem animal, no entanto é preciso ter relevantes cuidados com tais 

dietas, podendo ocorrer consequências negativas para a saúde se a ingestão de 

nutrientes, como, o ferro, zinco, vitamina B-12, riboflavina, cálcio e vitamina A, 

presentes em produtos como, a carne, ovos, leite e o mel for menor que o adequado 

(BEEF POINT, 2007).  

Foi evidenciado que o importante não é a quantidade e sim a qualidade dos 

alimentos. Segundo Ferreira et al. (2017) o consumo de leite favorece a saúde e a 

regulação do metabolismo ósseo, pois contribui na disponibilização de proteínas, 

cálcio e vitamina D, nutrientes indispensáveis para o organismo. O ovo é um 

importante estoque de proteínas, lipídeos, vitaminas e minerais, se tronando um 

alimento funcional, de alta qualidade nutricional para o consumo humano (MAZZUCO, 

2008).  

O consumo de carne tem grande importância no fornecimento de nutrientes 

na composição da dieta, proporcionando proteínas, vitaminas do complexo B, 

minerais, e a relação ômega 6 : omêga 3. As proteínas da carne são de fácil digestão, 

possuem os aminoácidos essenciais não sintetizados pelo organismo, que fazem a 

síntese de outras moléculas (ROCHA, 2000). O mel é um alimento muito rico e de 

elevado valor energético, além de ser terapêutico. Ele pode ser utilizado diariamente 

na alimentação, podendo substituir o açúcar, por ser um produto totalmente natural. A 

ação do mel sobre o organismo humano deve-se, a sua ação energética, às enzimas, 

vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do organismo (SILVA et 

al, 2008).  

 

CONCLUSÕES  

Existe uma grande preocupação com o desenvolvimento escolar, desde as 

crianças até os adolescentes, por isso o projeto de extensão teve como finalidade 

compartilhar informações em relação à alimentação saudável, demonstrando a 

importância da utilização de produtos de origem animal á saúde. Os alimentos são 

fontes essências de nutrientes, vitaminas e minerais, contribuindo para uma boa 

qualidade de vida.  
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Dessa maneira, espera-se formar profissionais com maior habilidade de 

atuação na sociedade, capazes de expandir os diferentes meios de tecnologias para 

o aprimoramento dos componentes que fazem parte da produção agropecuária 

brasileira.  
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PRODUÇÃO ALTERNATIVA DE FRANGO CAIPIRA: PROJETO DE 

EXTENSÃO 

 

Mírian das Mercês Pereira32 

João Ricardo Barbosa33 

Laryssa Mota Medanha34 

 

RESUMO 

O setor de frangos de corte, no Brasil, começou a se desenvolver a partir de 1940. Até 
então era uma atividade artesanal e de pouca relevância econômica. A Segunda 
Guerra Mundial teve um papel fundamental no desenvolvimento da avicultura, pois os 
países envolvidos na guerra ao redirecionarem a produção de carnes vermelhas para 
os soldados em combate se viram obrigados a produzir carnes alternativas para o 
consumo imediato da população, iniciando uma produção regular e em larga escala. 
O referido projeto foi realizado no Centro Juvenil Salesiano Dom Bosco – CJSDB, uma 
instituição filantrópica, que desenvolve atividades educativas. Foram realizadas 
palestras e minicursos e atividades práticas no setor sobre a produção de aves 
caipiras, como estímulo à geração de renda. 

Palavras-chave: avicultura; manejo; geração de renda 

 

INTRODUÇÃO  

 

 A produção alternativa tem como objetivos: o aproveitamento dos espaços 

ociosos dentro da propriedade rural ou urbana; obtenção de produtos (carne e ovos) 

de boa qualidade para o consumo familiar; comercialização do excedente da produção 

a preços maiores do que os preconizados para os produtos industriais; diversificação 

das atividades na propriedade rural e obtenção de esterco de ótima qualidade para 

ser aproveitado na propriedade (MAIA, 2015).                        

                                                           
32 Professora do Curso de Zootecnia da Católica do Tocantins; E-mail: mirian@catolica-to.edu.br 
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Desde o início da produção de frangos de corte no Brasil, a cadeia produtiva 

deste produto modernizou-se e continua buscando formas de melhorar ainda mais o 

desempenho do setor, devido à necessidade de redução de custos e aumento de 

produtividade, tentando com isso não perder competitividade em nível mundial, como 

consequência, tem sido uma das mais organizadas do país, destacando-se das 

demais pelos resultados alcançados não só em produtividade, como também no 

desempenho econômico, onde têm contribuído de forma significativa para a economia 

do país (GIROTTO e ÁVILA, 2013). 

Conforme os autores citados, no que se refere ao mercado consumidor interno, 

o brasileiro tem mudado seu hábito de consumo de carnes, passando de um país 

preponderantemente consumidor de carne bovina para consumidor da carne de 

frango. A qualidade, imagem de produto saudável e preços acessíveis auxiliaram a 

conquista dessa posição. A evolução do consumo per capta demonstra esse 

excelente desempenho.   

  

METODOLOGIA 

O projeto foi realizado no Centro Juvenil Salesiano Dom Bosco – CJSDB, uma 

instituição filantrópica, criada e mantida pela Inspetoria São João Bosco (ISJB), 

sociedade civil, da Congregação Salesiana que, há mais de 60 anos no Brasil 

desenvolve ações educativas voltadas para a promoção do ser humano na sua 

integralidade. O CJSDB está localizado na região de Taquaralto, em Palmas e atende 

hoje cerca de 300 educandos em situação de vulnerabilidade social, na faixa etária 

de 8 a 17 anos, no contra turno escolar em período complementar à escola formal e 

aos finais de semana. 

Um dos trabalhos desenvolvidos no Centro Salesiano é a produção de aves. O 

animal pode se configurar como um recurso inserido em intervenções terapêuticas, 

sobretudo na prática da Terapia Ocupacional. A relação do homem com o animal 

sempre existiu historicamente e estudos mostram que ao longo do tempo essa inter-

relação foi crescendo e conferindo diferentes possibilidades que esses seres podem 

proporcionar. Notou-se ainda, a importância dos animais na socialização e mudança 

de comportamento humano. Uma dessas possibilidades é a utilização do animal em 
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modalidades terapêuticas, sendo possível a realização de tratamentos nos aspectos 

físico, cognitivo, emocional e social.  

Este projeto de sustentabilidade foi elaborado sobre uma análise teórica, 

utilizando sempre embasamentos textuais para explicar a proposta do projeto; utilizou-

se o trabalho de campo para observar os impactos que as criações de aves tem em 

relação  homem/animal.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Centro Juvenil Salesiano se enquadra no processo de produção familiar, ou 

seja, da agricultura familiar, que é constituída por pequenos e médios produtores 

representa a imensa maioria de produtores rurais no Brasil. São cerca de 4,5 milhões 

de estabelecimentos. O segmento detém 20% das terras e responde por 30% da 

produção global. Em alguns produtos básicos da dieta do brasileiro como o feijão, 

arroz, milho, hortaliças, mandioca e pequenos animais chegam a ser responsável por 

60% da produção. Em geral, são agricultores com baixo nível de escolaridade e que 

diversificam os produtos cultivados para reduzir custos, aumentar a renda e aproveitar 

as oportunidades de oferta ambiental e disponibilidade de mão-de-obra (PORTUGAL, 

2004).  

O projeto de extensão consistiu em: planejamento participativo, ciclos de 

palestras (cuidados com os pintinhos, manejo nutricional, sanitário e reprodutivo) e 

práticas no setor de avicultura. Foi discutido com os educandos a importância da 

atividade avícola na geração de renda para as famílias. Após as palestras, todos se 

dirigiam ao setor para receber informações sobre o manejo das aves e os cuidados 

com as instalações, enfatizando o bem-estar dos animais. O manejo diário era 

realizado pelos educandos e funcionários. 

 

CONCLUSÃO  

 O referido projeto obteve êxito em sua execução. Os educandos aprenderam 

sobre a importância da atividade e o correto manejo com os animais. Compreenderam 

a análise econômica e os métodos alternativos de produção. Os responsáveis pelo 

Centro Salesiano mostraram-se satisfeitos com a parceria. Realizaram todos 
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procedimentos recomendados como também investiram na infraestrutura do galpão. 

Os produtos da atividade foram processados e consumidos na instituição. 
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POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DE COMPANHIA 
 
 

Fernando Gabriel Lopes Murta35  

Ana Vitória Lima Barbosa1
 

 Karina Perehouskei Albuquerque Salgado36 

 

RESUMO 

Observa-se que os animais de companhia se tornaram membros da família, cercados 
de cuidados e carinhos. Todavia, situações diferentes à essa também são observadas 
e nesse caso são contrárias aos critérios envolvidos na posse responsável e resultam 
em sofrimento e abandono total do animal. Além da crueldade, a conduta inadequada 
pode resultar também em risco à saúde pública. Assim, a conscientização da 
população sobre a responsabilidade com animais de companhia é fundamental para 
assegurar bem-estar, saúde e prevenção de abandonos, o que pode impactar 
positivamente na saúde pública da população. O projeto objetivou capacitação 
acadêmica quanto à posse responsável, orientações quanto à escolha do animal de 
companhia e informações básicas para comunidade. Orientações aos acadêmicos 
envolvidos iniciaram às atividades, englobando pesquisa bibliográfica para elaboração 
de material de apresentação do projeto e divulgação das informações. Após 
adequações do conteúdo, os alunos iniciaram as apresentações, para os demais 
alunos e para comunidade externa em escola, feira livre e eventos que ocorreram na 
cidade de Palmas. Conclui-se que informação e conscientização da população por 
meio de acadêmicos devidamente instruídos gera benefícios ao bem-estar dos 
animais, ganho para a saúde pública e enriquecimentos profissional e pessoal aos 
médicos veterinários em formação.  

Palavras-chave: bem-estar; conscientização; pets. 

 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, a população de animais de estimação é a quarta maior do mundo, 

com 106,2 milhões de pets, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos 

para Animais de Estimação. Quando se trata de cães e gatos o país ocupa o segundo 

lugar no ranking mundial com 37,1 milhões e 21,3 milhões respectivamente, somente 

atrás dos Estados Unidos (ABINPET, 2012). 
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No entanto, muitas vezes os animais de companhia são adquiridos pelas 

pessoas por impulso, sem um planejamento prévio e sem a consciência de que cada 

animal requer cuidados específicos. Consequentemente, não se cria o vínculo afetivo 

que deve nortear essa relação, fazendo com que as pessoas acabem descartando 

seus animais por ficarem desinteressantes após a empolgação inicial (SANTANA & 

MACGREGOR, 2004). 

A definição de posse responsável surgiu oficialmente em 2003, durante a 

Primeira Reunião Latino-Americana de Especialistas em Posse Responsável de 

Animais de Companhia e Controle de Populações Caninas, promovida pela 

Organização Pan-Americana da Saúde em que se determinou que posse responsável 

é a “condição na qual o guardião de um animal de companhia aceita e se compromete 

a assumir uma série de deveres centrados no atendimento das necessidades físicas, 

psicológicas e ambientais de seu animal, assim como prevenir os riscos (potencial de 

agressão, transmissão de doenças ou danos a terceiros) que seu animal possa causar 

à comunidade ou ao ambiente, como interpretado pela legislação vigente” (OPAS- 

OMS, 2003). 

Dentre os deveres que a guarda responsável requer destacam-se os cuidados 

adequados de vacinação, administração vermífugos e controle de ectoparasitas de 

maneira periódica, alimentação, castração, higiene, segurança e conforto (SANTANA 

& OLIVEIRA, 2006). 

Vale ressaltar os benefícios gerados pela relação entre o homem e o animal 

de estimação.  Esta pode proporcionar bem-estar ao animal e beneficiar os homens 

com relação ao tratamento da depressão, estresse, ansiedade e hipertensão arterial 

das pessoas, bem como estímulo à prática de atividades físicas, socialização de 

crianças, idosos, deficientes físicos e mentais (BAHR & MORAIS, 2001). 

Alguns trabalhos que mensuraram o grau de conhecimento dos proprietários 

de animais frente às questões relacionadas à posse responsável, evidenciaram o 

baixo nível de conhecimento dos mesmos. Fato que consequentemente resulta na 

falta de cuidados à saúde animal. Esta condição coloca tanto o proprietário, quanto a 

saúde coletiva em risco frente às zoonoses parasitárias que envolvem o cão e o 

homem (LOSS et al., 2012). 
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Nesse contexto, o objetivo desejado foi promover divulgação de informação e 

conscientizar a população da cidade de Palmas-TO, sobre a responsabilidade da 

escolha em conviver com cães e gatos, assim como a importância da saúde e bem-

estar dos animais de companhia. 

 

METODOLOGIA 

O início do projeto foi através de orientações e estudos dirigidos sobre os 

assuntos abordados no projeto e realização de pesquisa bibliográfica para elaboração 

do material de divulgação do projeto, o folder e a apresentação em Power Point. Os 

acadêmicos apresentaram um esboço do material de divulgação para a professora 

para avaliação do conteúdo e forma de abordagem. Por iniciativa dos alunos, foram 

adicionadas informações referentes à conscientização sobre a importância do 

combate ao tráfico de animais silvestres.  

Posteriormente as correções solicitadas, os alunos apresentaram os principais 

cuidados necessários aos animais de companhia para os alunos do primeiro período 

do curso de Medicina Veterinária e curso de Zootecnia. Ressaltaram durante a 

apresentação, a importância da posse responsável, os riscos associados aos animais 

em relação à propagação da leishmaniose, bem com o número de animais silvestres 

mortos em função do tráfico. 

Durante as reuniões semanais entre alunos e professor coordenador, eram 

definidas as ações que seriam realizadas. Para divulgação em escolas, um dos alunos 

era responsável por fazer o contato com a direção para explicar sobre o projeto e 

agendar a divulgação, seguindo todos os trâmites exigidos.  

Conforme a disponibilidade dos recursos didáticos do local de ação era 

realizada apresentação oral com ou sem auxílio de data show e Power Point, e entrega 

de folders informativos. Após explicações e divulgação das informações sobre os 

critérios da posse e tráfico de animais silvestres, os alunos ficavam disponíveis para 

esclarecimento de dúvidas.  
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Alunos e professor coordenador se reuniam na semana seguinte à ação para 

discutir as potencialidades e fragilidades do projeto. Para elaboração dos relatórios 

parciais e relatório final, também foram realizadas reuniões em conjunto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os alunos levaram informações aos participantes do Dia da Responsabilidade 

Social, organizado pela Pastoral da instituição na Escola Municipal Integral Luiz 

Gonzaga. Nesse dia os alunos tiveram contato com uma população carente de 

Palmas-TO e oportunidade de informar as pessoas sobre a responsabilidade que se 

deve ter ao possuir um animal de companhia. Como atrativo contou-se com a 

presença de um cão que despertou o interesse e a curiosidade de adultos e crianças. 

Os acadêmicos distribuíram folders informativos e alertaram sobre os cuidados 

básicos (vermifugação, alimentação, vacinação) aos animais. Esclareceram dúvidas 

sobre os procedimentos de castração de machos e fêmeas. 

Os alunos realizaram ações durante o VI Dia do Cão, organizado por alunos e 

professores dos cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária da Católica do Tocantins. 

Após explicação oral sobre os objetivos do projeto para o público presente, maior parte 

tutores e criadores de cães, foram distribuídos folder informativo sobre cuidados 

básicos e posse responsável de animais de companhia. Nesse dia estava presente 

no evento, uma das ONG’s de proteção aos animais, a Adota Palmas, que 

disponibilizou alguns filhotes de cães e gatos para doação. Assim, foi possível realizar 

uma ação conjunta sobre importância da doação, da responsabilidade que se deve ter 

ao adquirir um animal de companhia, bem como, a atenção às zoonoses e a 

importância de realizar a castração dos mesmos. 

A Escola Municipal Olga Benário recebeu as ações do projeto por meio de 

palestra de curta duração sobre os cuidados com animais de companhia, ressaltando 

as vantagens da adoção e a importância de não abandonar ou maltratar os animais. 

Por serem público infantil, os alunos, transmitiram ainda as informações sobre posse 

responsável de maneira lúdica, por meio da apresentação de um breve teatro.  Os 

acadêmicos distribuíram folders informativos para serem entregues aos pais ou 

responsáveis e alertaram sobre os cuidados básicos (vermifugação, alimentação, 

vacinação) aos animais.  
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A ação em feira livre, foi realizada na Feira da 304 Sul, onde ocorreu 

distribuição de folders informativos e alertaram sobre os cuidados básicos 

(vermifugação, alimentação, vacinação) aos animais e a importância do combate ao 

tráfico de animais silvestres.  

Próximo a finalização do projeto, a última ação foi realizada durante a Agrotins, 

tradicional feira agropecuária da cidade de Palmas. Os alunos entregaram folder 

informativo e esclareceram dúvidas da população em geral participante do evento. 

 

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento do projeto demonstrou a importância em divulgar 

informações sobre os cuidados com os animais de companhia e a importância da 

adoção. Ainda, a divulgação de dados referentes ao sofrimento e óbito de animais 

silvestre vitimados pelo tráfico gerou comoção da população para essa causa. Tal 

resultado traz benefícios importantes à comunidade em geral, uma vez que, este 

estímulo pode favorecer a redução de animais abandonados, como também auxiliar a 

redução da aquisição de animais silvestres de forma ilegal. 
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RESUMO 

Como a poluição sonora não pode ser vista, diferente das outras formas de poluição, 

as pessoas, de certa forma, se acostumaram com ela. No entanto, essa poluição pode 

ser considerada um dos maiores problemas da vida moderna, causando estresse e 

perturbações por causa dos altos ruídos, aumentando o risco de doenças. Dois fatores 

são determinantes para mensurar a amplitude da poluição sonora: o tempo de 

exposição e o nível do barulho a que se expõe a pessoa. Sendo assim, o presente 

trabalho teve como objetivo apresentar os níveis de ruídos nas estações de ônibus da 

cidade de Palmas – TO, através da medição sonora com um decibelímetro, para 

verificação desses níveis em horários de grande movimento rodoviário na principal 

avenida da cidade. As medições apontaram que, apesar de ser uma cidade nova e 

com poucos habitantes, Palmas já vem apresentado ruídos acima do permitido por lei 

em horários de pico no que tange ao tráfego de veículos e pessoas. Os resultados 

dessa pesquisa são frutos do projeto de iniciação científica elaborado por estudantes 

do curso de Engenharia Ambiental no programa PIBIC (Programa de Bolsas de 

Iniciação Científica da Faculdade Católica do Tocantins), nos anos de 2015 e 2016. 

 

Palavra-chave: tráfego de veículos; ruído; acústica; decibelímetro. 

 

INTRODUÇÃO 

A poluição sonora é dada por meio do ruído que é o som indesejado, sendo 

considerada uma das formas mais graves de agressão ao homem e ao meio ambiente. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o limite tolerável ao ouvido 
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humano é de 65 dB (A). Acima disso, o nosso o organismo sofre de estresse, o qual 

aumenta o risco de doenças. Sabe-se, também, que quanto mais tempo exposto, 

maior o risco da pessoa sofrer danos (FUMIAN, 2005).   

O crescimento populacional de Palmas/TO, inevitavelmente, vem atrelado ao 

adensamento populacional de áreas da cidade e, dessa forma, tem colaborado para 

um agravamento da intensidade de ruídos. A poluição sonora e a problemática a ela 

associada acaba por ser tão nociva à saúde quanto outras formas de poluição. 

Ao contrário de outros modelos de poluição resultantes das diversas atividades 

antropogênicas, os ruídos gerados pela poluição sonora consistem em forma de 

energia e permanecem por curto período de tempo no ambiente. Esse fato corrobora 

para que os estudos acerca das implicações da poluição sonora sejam pouco 

estudados e desconhecidos à população, gerando um alto grau de nocividade.  

O inventário de fontes de poluição sonora constitui um dos instrumentos de 

planejamento mais úteis para a gestão da poluição, uma vez que define qualitativa e 

quantitativamente as atividades poluidoras. Considerando o crescimento da cidade de 

Palmas/TO, torna-se importante a análise do nível de poluição sonora em seu Plano 

Diretor, nas áreas e estabelecimentos de maior exposição da população. 

O desafio atual nos grandes centros é o controle da poluição sonora no trânsito, 

propagandas, casas e bares noturnos em áreas residenciais. O aumento do número 

de veículos nas ruas, somado às más condições de conservação e escapamentos 

inadequados, agravam e intensificam os ruídos nas áreas urbanas (BRAGA, 2002). 

A Lei Municipal de Palmas/TO nº 1.011 de 2001, considera três períodos distintos do 

dia: matutino, vespertino e noturno Os limites máximos são apresentados através da 

sua determinação em períodos diurnos e noturnos. Os períodos diurnos são aqueles 

compreendidos entre 07h01min até às 19h e o limite máximo é de 70 dB(A). O período 

vespertino considerado pela lei municipal é de 19h01min até às 22h, o limite máximo 

é de 60 dB(A). Durante o período noturno, que é aquele compreendido entre às 

22h01min até 23h59min, o limite máximo estabelecido é de 50 DB (A). A partir de 00h 

o nível máximo de emissão de ruídos é de 45dB(A) (PALMAS, 2001).  

As recomendações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) visando o 

conforto acústico da comunidade são regidas pela NBR 10.151 de 1999. Suas 

diretrizes foram baseadas nas normas ISO, que são norteadas pela OMS. A Tabela 1 

relaciona os níveis de pressão sonora aceitos pela tipologia da área segundo essa 

norma técnica (ABNT, 1999).  
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Tabela 1. Níveis de pressão sonora NBR 10.151. 

Tipos de áreas Diurno dB(A) Noturno dB(A) 

Áreas de sítios e fazendas  40 35 

Área estritamente residencial urbana, ou de hospitais ou de escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista com vocação comercial e administrativa  60 55 

Área mista com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial  70 60 

O presente trabalho teve como objetivo identificar os níveis de poluição sonora na 

região do Plano Diretor de Palmas – TO, verificando a sua conformidade legal de 

acordo com a NBR 10.151 da ABNT, a Lei Municipal nº 1.011 de 2001, e os possíveis 

fatores que corroboram para os níveis de ruído identificados. 

 

METODOLOGIA 

O estudo foi realizado durante os meses de junho a agosto de 2016, e consistiu na 

medição de níveis de ruído no Plano Diretor de Palmas e, posteriormente, da análise 

dos dados, comparando-os com os níveis de ruído conforme as especificações 

metodológicas da NBR 10.151 da ABNT e da conformidade legal dos níveis 

encontrados considerando a Lei Municipal Lei nº 1011 de 2001. 

Os pontos de medição de níveis de ruído de poluição sonora escolhidos foram três 

estações de ônibus do Plano Diretor de Palmas/TO: Krahô, Xambioá e Apinajé. Esses 

pontos foram escolhidos por estarem dispostos na principal avenida da cidade 

englobando uma área maior do Plano Diretor. 

O sistema de medição ocorreu da seguinte forma: cinco medições de 15 em 15 

minutos no intervalo de uma hora pela manhã, ao meio dia e ao final da tarde em cada 

ponto escolhido nos mesmos locais e horários em dias diferentes obtendo, assim, 150 

amostras em 2016 e 105 amostras em 2017.  

A coleta dos dados de ruído foi realizada por meio de um decibelímetro digital modelo 

MSL-1350, fabricado pela Minipa. Esse equipamento, pertencente à Católica do 

Tocantins, compõe-se basicamente por um microfone acoplado a um circuito de 

amplificação e quantificação que indica o nível de pressão sonora do microfone. Uma 

análise de variância (ANOVA) foi utilizada para testar a diferença de ruídos entre as 

estações e horários monitorados. Os dados foram apresentados com os valores das 

médias ± desvio padrão. As análises estatísticas foram realizadas no programa 

InfoStat. 
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Figura 1. Estações de ônibus da Cidade de Palmas/TO. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As 150 medições foram registradas na Avenida Teotônio Segurado, nas estações de 

ônibus Krahô, Xambioá e Apinajé, conforme apresentado na Tabela 2. As 105 

medições foram registradas na Avenida Teotônio Segurado, nas estações de ônibus 

Krahô, Xambioá e Apinajé, conforme apresentado na Tabela 3. O ruído ambiental foi 

caracterizado em campo pelo ruído de tráfego, por fontes móveis (carros, motos, 

ônibus de linhas intermunicipais, caminhões de transporte e utilitários). A estação 

Apinajé apresentou o maior valor para a média geral dos ruídos (83,3±6,9) em 

comparação com as outras estações (82,7±7,4 Xambioá e 79,5±8,2 Krahô, 

respectivamente; F = 4,14, P =0,0183). Com relação aos horários de monitoramento, 

o período entre 17 e 18h apresentou os maiores valores, sendo: 87,3±2,4 para a 

estação Xambioá; 86,6±2,8 Krahô; e 83,6±3,3 Apinajé, respectivamente (F = 2,94 P 

=0,0007). Portanto, a estação Apinajé foi a mais ruidosa entre as estações e o horário 

de maior ruído foi entre às 17 e 18h constatado, também, na estação Apinajé. 

Tabela 2. Medição dos ruídos sonoros nas estações de ônibus da cidade de Palmas/TO. 
Estações de ônibus com valores mensurados (dB) nos presentes horários 

Horários 

Krahô 

(14/06) 

Krahô 

(28/06) 

Krahô 

(17/08) 

Krahô 

(29/09) 

 Xambioá 

(22/06) 

Xambioá 

(04/07) 

Xambioá 

(18/08) 

Apinajé 

(05/07) 

Apinajé 

(27/06) 

Apinajé 

(19/08) 

08:00 90 88 72 72 90 77 70 87 90 64 

08:15 86 82 74 81 89 84 72 90 88 79 

08:30 83 76 67 69 75 89 79 78 86 82 

08:45 88 85 69 74 90 87 67 82 82 80 

09:00 83 90 69 77 86 90 74 86 90 67 

12:00 79 89 67 68 90 82 69 89 87 65 

12:15 85 77 64 75 80 83 67 79 90 70 
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12:30 80 86 67 79 85 88 73 90 82 75 

12:45 70 89 69 71 88 90 69 81 85 77 

13:00 88 79 71 80 84 76 72 88 88 75 

17:00 90 90 85 87 88 89 86 83 90 88 

17:15 87 85 83 88 90 85 87 90 79 86 

17:30 82 88 86 89 89 90 83 86 82 85 

17:45 89 90 87 86 85 89 90 87 85 89 

18:00 90 82 85 90 83 86 89 89 90 90 

 

Tabela 3. Medição dos ruídos sonoros nas estações de ônibus da cidade de Palmas/TO no ano de 2017. 

Estações de ônibus com valores mensurados (dB) nos presentes horários 

Horários Krahô (06/03) Krahô (16/03) 

Krahô 

(29/03)  Xambioá (08/03) Xambioá (20/03) Apinajé (13/03) Apinajé (23/03) 

08:00 82 85 75 87 75 90 89 

08:15 87 87 89 83 88 88 85 

08:30 90 75 70 80 90 86 75 

08:45 85 90 85 90 80 82 88 

09:00 86 79 87 88 85 90 82 

12:00 78 88 75 85 84 83 90 

12:15 88 75 77 90 89 90 80 

12:30 82 85 82 87 76 86 85 

12:45 75 89 79 89 90 87 88 

13:00 89 80 85 90 86 83 90 

17:00 87 80 90 82 82 89 87 

17:15 90 88 87 90 87 85 82 

17:30 84 82 80 86 83 87 76 

17:45 90 90 79 89 90 90 88 

18:00 90 85 88 82 82 88 90 

O ruído oriundo do trânsito de veículos automotores é o que mais contribui para a 

poluição sonora nas áreas de estudo, percebido nos pontos de medição com maior 

ou menor intensidade dependendo da tipologia da fonte, aceleração do veículo e 

condições ambientais (CAMPOS, et. al. 2011). 
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Na Figura 2, é apresentada a média dos níveis de ruídos medidos nos horários de 08h 

às 09h, de 12h à 13h e de 17h às 18h em cada uma das estações escolhidas, no ano 

de 2016. Na Figura 3, é apresentada a média dos níveis de ruídos medidos nos 

horários de 08h às 09h, de 12h à 13h e de 17h às 18h em cada uma das estações 

escolhidas, no ano de 2017. Ao analisar o gráfico, observou-se que os níveis de ruídos 

vão diminuindo conforme o tempo vai passando (entre os horários de 08:00 às 09:00, 

e de 12:00 às 13:00), pois o pico do movimento de veículos dá-se no início das 08h, 

quando a população está indo para o trabalho, e ao 12h quando estão saindo do 

trabalho para almoçar. No horário de 17h às 18h os níveis são constantes, pois o 

tráfego continua intenso e constante quando a população está retornando para casa 

ou à caminho de outras atividades, como faculdade. 

 

Figura 2. Níveis médios dos ruídos coletados. 

 

 

Figura 3. Níveis médios dos ruídos coletados. 
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CONCLUSÕES 

Observou-se a interferência significativa do tráfego de veículos, através da ocorrência 

de níveis superiores de poluição sonora nos pontos medidos. Um ponto interessante 

a ser destacado nos resultados obtidos, diz respeito, à disparidade entre os níveis de 

ruído medidos pelo trabalho com aqueles normatizados e permitidos pela legislação 

municipal. Isso ocorre devido à ausência de estudos e levantamentos de emissões de 

ruído pelos órgãos ambientais. Considerando outros estudos apresentados sobre a 

poluição sonora, infere-se que os níveis observados ainda não são extremamente 

nocivos à saúde humana. Isso se dá pelo fato de Palmas ser uma cidade nova com 

um número populacional ainda pequeno em relação ao que foi planejado para o 

município. Dessa forma, a Prefeitura da cidade deve elaborar estudos para amenizar 

possíveis impactos com o intuito de prevenir e preservar a qualidade de vida da 

população palmense antes mesmo desses níveis aumentarem de forma alarmante a 

trazerem prejuízos à saúde humana. 
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UTILIZAÇÃO E USO RACIONAL DA ÁGUA EM CANTEIROS DE 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

Heloisa Silva Pedrosa¹  

Gabriella Costa Araújo²  

 

RESUMO 

O conceito de desenvolvimento sustentável é amplamente discutido na sociedade, 

porém faltam medidas práticas, que envolvam a sociedade por meio de políticas 

públicas (MELO, 2009). O principal objetivo do presente trabalho foi estabelecer 

dentro de um canteiro de obras, medidas para racionalizar a utilização da água. Nota-

se que a construção civil é um grande setor que contribui para o aumento da economia 

no país, porém em contrapartida é o segundo maior setor na utilização de água. 

Analisou-se a quantidade de água utilizada pelos funcionários, fazendo um 

comparativo entre meses distintos e observou-se as vertentes que estavam ligados 

no aumento do consumo da água. Por fim, pode-se concluir que a construtora está 

buscando racionalizar o uso da água, que é um recurso indispensável na construção 

de um empreendimento, por meio da introdução de tecnologias para o controle do uso 

da água. 

Palavras-chave:  construção civil; sustentabilidade; recursos hídricos. 

 

INTRODUÇÃO 

O setor da construção civil é considerado como o segundo maior em utilização de 

água, atrás apenas do setor agrícola. A água é um recurso indispensável para a 

execução de grande parte das etapas da construção de um edifício (REIS, 2004).  

É dentro desta perspectiva que aparecem as chamadas edificações sustentáveis, que 

alteram o mínimo possível o ambiente no qual estão inseridas, e utilizam uma gestão 

sustentável dos recursos naturais. O primeiro ponto a se considerar na busca deste 

tipo de edificação é que as preocupações devem começar desde o projeto, 

prosseguirem no canteiro de obras e participarem da etapa de utilização. Neste 

sentido, a construção civil pode exercer um importante papel na preservação do 

consumo da água, visto que sua escala de produção utiliza uma grande quantidade 

de recurso (PESSARELLO, 2008). O presente projeto buscou implantar medidas que 
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possam diminuir o desperdício no uso da água nas obras de construção civil e  

conscientizar desde os colaboradores até os clientes. Desta forma pretende-se: 

reduzir o consumo da água em novos empreendimentos das empresas, promover a 

conscientização ambiental, implementar práticas sustentáveis de utilização da água 

e, principalmente, estimular a adoção de práticas de gestão das águas por parte de 

outras empresas do ramo da construção civil. 

 

METODOLOGIA 

Inicialmente foi realizado um estudo em campo através do levantamento de dados, 

referentes ao consumo de água em canteiros de obras gerenciados por duas 

construtoras distintas, no município de Palmas - TO. Foram verificadas as demandas 

de água na execução de serviços como: revestimento com gesso e argamassa, e 

concretagem. A obra “A” consiste em dois edifícios, Torre J e Torre K, com 16 

pavimentos cada, e a obra B consiste em um edifício, composto por 18 pavimentos. 

A segunda etapa da pesquisa teve como objetivo estudar a incorporação de novas 

tecnologias para a execução dos serviços analisados na primeira etapa, bem como 

verificar como essas novas tecnologias podem contribuir para a sustentabilidade nos 

canteiros de obras da construção de um edifício. Os dados coletados foram 

armazenados em uma planilha eletrônica, posteriormente foram analisados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Analise da utilização de água no canteiro  

Na busca por racionalização e produtividade, a construtora, substituiu o uso da 

argamassa convencional preparada em obra, pela argamassa estabilizada. Essa 

argamassa já vem pronta para o canteiro e é dosada na central, se mantendo 

trabalhável de 36 a 72 horas. Com a sua utilização pode-se obter maior controle da 

quantidade de água utilizada, não havendo perdas, uma vez que, possui exatidão do 

cálculo de consumo e custo. No canteiro, o gesso utilizado para revestir as paredes 

internas é projetado mecanicamente ao invés de ser aplicado apenas com a 

desempenadeira, processo que depende do trabalhador. O processo é iniciado 

mediante a projeção mecânica do material, por um equipamento específico para o 
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processo de produção que realiza a mistura, o bombeamento e a aplicação do material 

por meio da mangueira projetora, entre tantos benefícios que essa tecnologia propicia, 

um deles é o controle da quantidade de gesso e água utilizado, além do desperdício 

ser mínimo se comparado com o sistema convencional. A seguir são apresentados os 

resultados obtidos das duas tecnologias já mencionadas. 

 

Revestimento com gesso projetado  

Para o levantamento de dados foram analisados os meses de janeiro, fevereiro, março 

e agosto de 2016. Os meses de abril, maio, junho e julho não foram inclusos, pois já 

havia finalizado o revestimento na Torre J, e apenas no mês de agosto que o 

revestimento voltou para a torre K. A quantidade de água utilizada para cada saco de 

gesso na obra foi de 36 L de água/saco. Vale ressaltar que na utilização do gesso 

projetado mecanicamente a massa dosada é preparada na máquina, sendo que o 

operador sabe a quantidade de água para a preparação da mistura, conforme tabela 

abaixo. 

Tabela 1 – Revestimento com gesso projetado 

 

Analisando os resultados pode-se observar um padrão nos meses de janeiro e 

fevereiro, uma queda no mês de março, e uma considerável elevação no mês de 

agosto. Isso deve-se ao fato de que nos meses de janeiro a março o revestimento 

com gesso projetado estava em processo de finalização na torre J, e no mês de agosto 

iniciou-se na Torre K. Portanto durante os meses avaliados foram utilizados 61704 L 

de água para o revestimento de paredes internas. 
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Utilização da argamassa estabilizada  
 
A introdução de argamassas estabilizadas nas obras contribuiu nos últimos 30 anos 

para melhorar a qualidade, a produtividade, a racionalização dos materiais e da mão 

de obra. Para levantamento dos dados foram analisados os meses de junho, julho e 

agosto, onde se observou o investimento na argamassa estabilizada, e redução da 

massa dosada em obra. A quantidade normal de água para se obter a consistência 

desejada para a argamassa é de 180 – 200 Kg/m³, dependendo da granulometria da 

areia utilizada no traço. A empresa que fornecia a argamassa em obra é a PREMOLL, 

que utiliza 180 Kg/m³ de água para cada m³ de argamassa estabilizada. 

 

Implantação de medidas sustentáveis  

No mês de janeiro de 2017, a construtora iniciou um novo empreendimento na região 

do Orla 14, na praia da graciosa. Um grande desafio encontrado pela construtora foi 

iniciar uma fundação com grande quantidade de água no substrato. Com a busca em 

criar medidas sustentáveis desde o início da obra, a construtora implantou um sistema 

de captação da água do subterrâneo, sendo que essa água é bombeada através de 

tubulações e levada para uma caixa d’água onde é armazenada, e posteriormente 

levada para a utilização no canteiro. A água armazenada é utilizada para a limpeza 

do canteiro, limpeza dos banheiros e cura das peças concretadas. A água ainda não 

é utilizada para uso pessoal porque depende de um laudo de autorização. A 

implantação dessa medida sustentável irá reduzir consideravelmente a quantidade de 

água utilizada no canteiro, além de reduzir os custos do orçamento previamente 

calculados para a obra. 

 

CONCLUSÕES 

Diante dos resultados apresentados, pode-se concluir que a construtora está 

buscando racionalizar o uso da água, que é um recurso indispensável na construção 

de um empreendimento. Vale ressaltar a importância da introdução de tecnologias 

para o controle do uso da água no início da construção. Essa iniciativa pode ser bem 

vista pelos empresários do ramo na cidade de Palmas –TO, e medidas semelhantes 

podem ser adotadas.  
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ANÁLISE DA SAZONALIDADE DOS ELEMENTOS 
METEOROLÓGICOS, NO CAMPUS II DA FACTO, A PARTIR DE 

DADOS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA. 
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RESUMO 

Pesquisas relacionadas ao conhecimento do comportamento dos elementos 
meteorológicos em diferentes épocas do ano são essenciais, sobretudo no âmbito das 
mudanças climáticas. Esses estudos vêm sendo cada vez mais frequentes em 
algumas regiões do Brasil pois são de fundamental importância quando se busca 
verificar mudanças nos padrões médios do clima, que são conhecidos para a região, 
o que pode contribuir para o surgimento de anomalias que estão associadas a ciclos 
de seca ou cheia de uma determinada região. Dentro deste contexto os dados dos 
elementos meteorológicos utilizados neste estudo foram coletados na estação 
automática do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) de Palmas, pelo sítio 
www.inmet.com.br pois a mesma tem área de abrangência de 150 Km² e pelo fato da 
estação meteorológica automática do campus II da FACTO estar em manutenção 
desde o início do projeto. Verificou-se pela análise dos dados, que os valores médios 
diários da temperatura, umidade e precipitação, medidos na estação meteorológica 
automática são de fácil acesso e podem ser utilizados para análises variadas. 
Observou-se também diferença significativa nos dados analisados principalmente com 
relação à precipitação e à temperatura. 

Palavras-chave: Clima; Variáveis meteorológicas; Temperatura; 

 

INTRODUÇÃO  

A região do cerrado brasileiro ocupa atualmente cerca de 203,6 milhões de 

hectares, equivalente a 23,92% da área total do território brasileiro, sendo considerado 

o segundo maior bioma natural do Brasil (IBGE, 2015). Esse bioma é conhecido por 

compor formações florestais, savânicas e campestres, destacando-se por apresentar 

alta diversidade de espécies animais e vegetais (SAWYER, 2002; ANGELO et al., 

2012; SANTOS et al., 2012). Além disso, o cerrado apresenta duas estações bem 
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definidas, sendo uma chuvosa, caracterizada pelo excedente hídrico e riscos de 

deficiência hídrica, o que pode comprometer o potencial produtivo das culturas 

agrícolas e uma estação seca, marcada por um alto período de deficiência hídrica e 

baixo regime pluviométrico. Os elementos meteorológicos como: temperatura e 

umidade relativa do ar, velocidade do vento e precipitação pluviométrica são 

fundamentais para o planejamento de um calendário agrícola regional (SANTOS, 

2002). O referido projeto teve como objetivo analisar o comportamento sazonal dos 

elementos meteorológicos, na região do campus II da FACTO, e ministrar oficina para 

alunos do ensino médio, sobre a construção de um pluviômetro a partir de materiais 

recicláveis. 

 

METODOLOGIA  

Foram feitas análises do comportamento sazonal dos elementos 

meteorológicos, coletados na estação automática do INMET de Palmas, pelo sítio 

www.inmet.com.br  pois a estação meteorológica automática, na região do campus II 

da FACTO está em manutenção desde o início do projeto. A metodologia da pesquisa 

englobou as seguintes etapas: 

1ª etapa – Coleta das seguintes variáveis meteorológicas: temperatura (máxima e 

mínima), umidade e precipitação total, que são monitoradas diariamente pelo INMET, 

no período de fevereiro de 2016 a maio de 2017. 

2ª etapa – Análise das variáveis meteorológicas coletadas no referido período. 

3ª etapa– Realização de oficina para construção de um pluviômetro a partir de 

materiais recicláveis, ministrada para alunos e professores da RENAPSI (Rede 

Nacional de Aprendizagem, promoção social e integração) que realiza a promoção do 

jovem carente por meio do trabalho e o fortalecimento da Aprendizagem. Foram 

realizadas palestras sobre o tema "Meteorologia e como construir um pluviômetro a 

partir de materiais descartáveis". 

 

 

 

 

 

 

http://www.inmet.com.br/
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A Tabela 1 mostra os valores médios das variáveis meteorológicas levantadas e 

analisadas na primeira etapa.  

 

Tabela 1 - Demonstrativo dos valores médios das variáveis meteorológicas 
analisadas de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017. 

Estação Mês 
Precipitação 
Total (mm) 

Temp. Max. 
Média (ºC) 

Temp. Min. 
Média (ºC) 

Umidade 
Relativa Média 

(%) 

Palmas fev-16 4.8 35.4 23.7 60.1 

Palmas mar-16 161.7 32.9 23.9 78.8 

Palmas abr-16 80.5 35.1 23.6 69.6 

Palmas mai-16 2.6 36.9 22.5 59.7 

Palmas jun-16 18.2 35.7 22.7 56.7 

Palmas jul-16 0 37.4 21.6 42.3 

Palmas ago-16 0 38.9 23.2 39.7 

Palmas set-16 100.1 37.2 24.7 51.7 

Palmas out-16 38 36.7 24.1 58.6 

Palmas nov-16 180.9 33.9 23.3 68.5 

Palmas dez-16 254.1 33.3 22.8 75.5 

Palmas Jan-17 424.1 32.1 22.2 81.7 

 

Por meio da análise das variáveis meteorológicas acima, no período de 

fevereiro de 2016 a janeiro de 2017, obteve-se os seguintes resultados: 

1 - Os meses de março, setembro, novembro, dezembro (de 2016) e janeiro (de 

2017) apresentaram alturas pluviométricas médias significativas, sendo a maior 

registrada no dia 18/01/2017 de 116 mm. Nos meses de julho e agosto não houve 

precipitação. 
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2 - A temperatura máxima registrada no período foi entre os meses agosto e 

setembro; e a menor média da umidade relativa do ar registrada foi no mês de 

agosto de 2016.  

3 - A menor temperatura registrada foi no mês de julho de 2016. 

 

Tabela 2 - Comparativo entre os meses de fevereiro a maio dos anos de 2016 e 
2017. 

Estação Mês 
Precipitação 
Total (mm) 

Temp. Max. 
Média (ºC) 

Temp. Min. 
Média (ºC) 

Umidade 
Relativa Média 

(%) 

Palmas Fev-16 4.8 35.4 23.7 60.1 

Palmas Fev-17 288.8 31 22.3 82.1 

Palmas Mar-16 161.7 32.9 23.9 78.8 

Palmas Mar-16 207.4 32.4 22.6 80.6 

Palmas Abr-16 80.5 35.1 23.6 69.6 

Palmas Abr-16 158.6 33.6 23 78.15 

Palmas Mai16 2.6 36.9 22.5 59.7 

Palmas Mai-16 18 34.3 21.6 69.9 

 

Por meio da análise da Tabela 2, obteve-se os seguintes resultados: 

1 - No mês de fevereiro houve uma grande diferença na altura pluviométrica, em 

2017 a precipitação foi de 284 mm a mais do que em 2016.  No mês de março a 

diferença na altura pluviométrica entre os anos foi de 45.7 mm sendo a menos 

significativa do período comparado. 

2- A diferença da temperatura máxima média, do mês de fevereiro foi de 4,4 graus, 

sendo a maior verificada no período estudado. 

3- O mês de maio apresentou a maior diferença da umidade relativa média entre os 

anos, 10,2%.  

4 - A variável "temperatura mínima média" não apresentou diferenças significativas 

no período analisado. 
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5 - Na palestra "Meteorologia e como construir um pluviômetro a partir de materiais 

descartáveis", ministrada nas duas turmas na RENAPSI foi demonstrado que o 

acesso aos dados meteorológicos de Palmas pode ser realizado por toda a 

população através da plataforma digital da INMET, foi explicado o significado e a 

importância de cada variável e como construir um pluviômetro com garrafa pet.  

 

CONCLUSÕES  

Os valores médios diários da temperatura, umidade e precipitação, medidos na 

estação meteorológica automática do INMET são de fácil acesso e podem ser 

utilizados para análises variadas. Observou-se diferença significativa nos dados 

meteorológicos analisados no período de estudo, principalmente com relação à 

precipitação e à temperatura. 

O desenvolvimento de tecnologia aliada à meteorologia observacional 

proporcionou compreender mecanismos dinâmicos da atmosfera em uma frequência 

de dados antes indisponível na rede de dados. 

A disponibilização da informação via aplicativos meteorológicos estende os 

conhecimentos adquiridos e técnicas utilizadas para a sociedade. Os jovens da 

RENAPSI, através da palestra ministrada, pareceram conhecer pouco do assunto mas 

se mostraram interessados pelo acesso livre às informações meteorológicas e a 

possibilidade de construir um pluviômetro, devido à sua facilidade e a utilização de 

materiais descartáveis usados rotineiramente. 
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ELABORAÇÃO DE ROTEIROS DE AULAS PRÁTICAS DE 

SIMULAÇÃO NO TECNOMATIX PARA INTERDISCIPLINARIDADE NA 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

  

 

Vinicius Sousa Pinho39 

Mábio Teodoro Borges 40 
Carleanderson Oliveira Nascimento41  

 

   

RESUMO 
 

É de saber dos acadêmicos do curso de engenharia de produção que, a 

instituição é possuidora de laboratórios de informática e adquiriu softwares de ponta 

no setor de simulação discreta de processos produtivos e que, desde esta aquisição, 

vem sendo subutilizada pelos discentes, em partes, devido à falta de conhecimentos 

técnicos do software, e possui toda sua plataforma desenvolvida na língua inglesa. 

Existia a necessidade de um trabalho que envolva a pesquisa pelo desenvolvimento 

de práticas pedagógicas que se desvinculassem da sala de aula, onde o aluno só 

assiste à aula, mas passa então a ler, observar, praticar. Propõe-se então, neste 

trabalho a desenvolver “Roteiros de Aulas Práticas”, que possibilitem o melhor 

aproveitamento de nossos laboratórios de informática e do software Tecnomatix. Tais 

roteiros foram elaborados utilizando os laboratórios de Simulação e Controle da 

Produção da Católica do Tocantins, a partir da leitura, tradução, interpretação e 

reedição de seus manuais para a língua portuguesa, dos manuais dos modelos que 

ora já se encontram no sistema em questão. Outros foram elaborados a partir de 

modelos que desenvolvidos por discentes. Outros ainda foram desenvolvidos a partir 

de demandas, oriundas de reuniões com o corpo discente. Foram, a partir dos roteiros 
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de aulas práticas, desenvolvidas várias aulas para disciplinas especificas e oficinas e 

3 horas de produção e manutenção e minicursos de 20 e 40 horas do Tecnomatix. 

 

Palavras-chave: Práticas pedagógicas; laboratórios; oficinas; cursos. 

INTRODUÇÃO 
É sabido pela comunidade do curso de engenharia de produção, que a 

instituição é possuidora de laboratórios de informática e adquiriu softwares de ponta 

no setor de simulação discreta de processos produtivos e que, desde esta aquisição, 

vem sendo subutilizada pelos discentes, em partes, devido à falta de conhecimentos 

técnicos do software e possui toda sua plataforma desenvolvida na língua inglesa.  

Desta forma, fica clara a necessidade de um trabalho que envolva a pesquisa 

pelo desenvolvimento de práticas pedagógicas que se desvinculem da sala de aula, 

onde o aluno só assiste à aula, mas passa então a ler, observar, tendo a possibilidade 

de ir além do conteúdo programático. Parafraseando Demo (2005), o aluno se 

compreende como parceiro do professor e não um ouvinte domesticado.  

Para Holanda Ferreira (1986), prática pode significar o saber provindo da 

experiência, de uma técnica, mas, também, a aplicação da teoria manifestada no 

discurso. Prática pode, entretanto, ser proposta também como práxis. 

A interdisciplinaridade contribui para a construção de novas práticas 

pedagógicas, como mostram as investigações da pesquisadora e o diálogo com as 

práticas de gestão das instituições universitárias, pois “é importante lembrar que a 

pesquisa, como atividade humana e social, traz sempre a carga dos valores, 

preferências, interesses e princípios que orientam o pesquisador” (HAAS, 1989, p. 

12). Para Assumpção (1991), o termo inter, um prefixo latino, significa posição, ação 

intermediária, reciprocidade, interação entre duas ou mais pessoas; disciplina, 

episteme, ciência, estudo crítico dos princípios, hipóteses e resultados das ciências; 

e dade (ou idade), sufixo latino que substantiva alguns adjetivos, atribuindo-lhes o 

sentido da ação, qualidade, estado ou modo de ser.  

Assumpção (1991, p. 24) entende que “a interdisciplinaridade nomeia um 

encontro que pode ocorrer entre seres – inter – em um certo fazer – dade – a partir da 
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direcionalidade da consciência, pretendendo compreender o objeto, com ele 

relacionar-se, comunicar-se”. 

E nesse contexto fica clara a necessidade se otimizar o uso dos laboratórios 

para as práticas educativas  e justificar os  investimentos em tecnologia que  pouco 

retorno educativo tem proporcionado. 

 Propõe-se então, neste trabalho a desenvolver Roteiros de Aulas Práticas, que 

possibilitem o melhor aproveitamento de nossos laboratórios de informática e do 

software Tecnomatix, bem como facilitem os projetos de interdisciplinaridade no curso. 

Tais roteiros, oficinas e minicursos foram elaborados utilizando os laboratórios de 

Simulação e Controle da Produção da Católica do Tocantins, a partir da leitura, 

tradução, interpretação e reedição de seus manuais para a língua portuguesa, dos 

manuais e modelos que ora já se encontram no sistema em questão.  

  

METODOLOGIA 
 

As etapas metodológicas são descritas a seguir são:  

1 - Pesquisa de Biblioteca de Modelos e Manuais: pesquisas em bibliotecas 

virtuais locais do software, em Cds de instalações em busca de modelos e manuais de 

implementações destes modelos.  

2 - Interpretação, Tradução e Reedição dos Manuais: Para a tradução dos 

materiais encontrados fora utilizado tanto ferramentas de conversão de documentos em 

formato .pdf para o formato .doc; quanto on-line de tradução de textos; quanto o conhecimento 

da língua inglesa dos participantes do projeto. 

            3 - Reuniões com o NDE – Projetos Interdisciplinares; se realizaram por 

decisão do coordenador do curso. Fazem-se necessárias para a definição da elaboração dos 

roteiros de aulas práticas conforme projetos de interdisciplinaridade.  

4 - Desenvolvimento de Roteiros de Aulas Práticas; fora realizada a 

elaboração de desenvolvimento de roteiros para aulas práticas, no modelo, passo-a-passo, 

para que o professor possa orientar a montagem dos modelos de simulação e da mesma 

forma os alunos possam seguir a atividades e ter em mãos o procedimento operacional 
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utilizado na aula, onde poderá posteriormente refazer toda a atividade sem que haja a 

necessidade da orientação do professor. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Apesar de não termos obtido todos os resultados previstos, que sabidamente eram 

metas bem audaciosas, pois não previa contratempos, mas sim, um cenário de total 

produção. Alguns objetivos foram alcançados: 

 Tradução e desenvolvimento de 01 (um) manual do software - Manual do Plant 

Simulation V11. 

 Elaboração de no mínimo 01 (um) roteiro de aula prática para 04 (quatro) 

disciplinas específicas, de um modelo já existente no software. Fora desenvolvido 

vários roteiros para as disciplinas: 

1 - Engenharia de Fábrica (18 roteiros) 

2 - Gestão da Manutenção (04 roteiros) 

3 – Administração da Produção (04 roteiros) 

4 – Logística – (02 roteiros) 

5 – Processos Industriais (02 roteiros) 

6 – Sistemas de Produção (02 roteiros) 

 Elaboração e execução de minicursos para os acadêmicos. 

1 - Fora Finalizada a elaboração de 02 (dois) cursos do Tecnomatix Plant 

Simulation, 01 (um) com 20 (vinte) horas/aula e; 

2 - Outro com 40 (quarenta) horas/aula. 

A Figura 1ª seguir, ilustra cursos e oficinas ministradas durante o projeto. 

 
Figura 1 – Minicurso e oficina para acadêmicos e visitantes 
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Com o presente projeto também fora possível oportunizar oficinas de simulação de produção 

em duas ocasiões, para estudantes do Colégio Militar, estudantes do SESC e estudantes 

da Escola Raquel Queiroz contribuindo assim para a divulgação das atividades do 

engenheiro de produção, conforme ilustra Figura 1.  

Além de contribuir para o trabalho de conclusão de curso final do acadêmico Rildon Cardoso 

cujo titulo fora: Análise do Processo de Recebimento de Grãos Sob a Ótica da Simulação 

de Processos em uma Empresa de Transbordo em Porto Nacional - TO, através do 

acadêmico Vinicius Pinho, que realizara as configurações do modelo e validação, atendendo 

plenamente às expectativas do propositor do trabalho. 

CONCLUSÕES 
 

Os roteiros de aulas práticas trouxeram um dinamismo e interligação entre as disciplinas, 

pois os de simulação de processos produtivos discretos desde o semestre 2016/2 estão 

sendo integrados nos planos de aulas e executados em sala e laboratórios, alcançando 

assim um dos objetivos deste projeto que era exatamente utilizar os laboratórios do curso. 

Quanto à dinamização e utilização dos laboratórios tal objetivo foi alcançado de forma muito 

satisfatório, bem como os trabalhos desenvolvidos já pelos acadêmicos. O projeto 

proporcionara o planejamento e execução de outros projetos de extensão como e o caso do 

projeto Engenharia de Produção na Prática, que objetiva a elaboração  de oficinas com 

temas atuais da engenharia de produção. 
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MICROEMPRESAS NA CIDADE DE PALMAS - TO 
 
 

Albanete De Aquino Marinho42 

Iasmin Neves Vieira1   
 Flavio Augustus da Mota Pacheco43 

 

 

RESUMO 

Neste estudo buscou-se analisar o processo de transferência do conhecimento por 
funcionários recém contratados pelas micro e pequenas empresas na cidade de 
Palmas –TO. A pesquisa foi realizada como os funcionários de micros e pequenas 
empresas da região sul da cidade de Palmas –TO, numa totalidade de 40 funcionários 
entrevistados. Para o cumprimento da pesquisa foi utilizada uma adaptação do 
instrumento desenvolvido por Huang e Wang (2000). O questionário em primeira parte 
é composto por 6 assertivas a fim de identificar o perfil dos respondentes. Em seguida, 
o questionário é composto 20 assertivas relacionadas ao processo SECI. Foi utilizada 
a escala de Likert de 6 pontos para medir os atributos, levando em conta a variação 
do primeiro ponto ser fator negativo e o sexto ponto fator positivo em concordância 
com o atributo relacionado ao SECI. Ao analisar os dados foi notório perceber que 
todos os entrevistados utilizam-se do método SECI para adquirir  
Palavras – chave: Conhecimento. Transferência do Conhecimento. Capacidade de 
Absorção do Conhecimento 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
A esfera organizacional tem passado por modificações ao logo do tempo em 

decorrência da globalização. As mudanças ocasionadas no ambiente empresarial, de 

certa forma impulsionou as organizações se manterem competitivas e flexíveis às 

novas regras do cenário mercadológico. De modo que, para atender as novas 

exigências do mercado e tomar ações apropriadas e eficientes para o crescimento, as 

organizações necessitam investir e gerir seus conhecimentos. Neste contexto, o 

conhecimento individual e organizacional torna-se um recurso de extrema valia dentro 
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do processo social e econômico. Face a isso, as organizações e as pessoas passam 

a ter muitos desafios para enfrentar, maior competição, demanda por qualidade, 

menores ciclos de vida dos produtos, avanços da tecnologia entre outros. 

Desta forma, esses desafios instituem o conhecimento como o recurso mais 

valioso dentro do ambiente organizacional, no qual a aprendizagem deve ser 

transmitida por meio da gestão deste recurso cuja finalidade emprega-se na obtenção 

do sucesso ou insucesso de uma empresa. À vista disso pode-se dizer que o 

diferencial de uma empresa advém do conhecimento dos produtos e serviços 

transformados em um conjunto de ideias no qual valor dos ativos intangíveis supera 

os valores dos ativos materiais e financeiros, ou seja, o capital intelectual tem 

proporcionado grandes lucros as organizações. Para tanto uma organização carece 

desenvolver competências para lidar com estes desafios e destrinchar os melhores 

caminhos que auxiliem na tomada de decisão. Por meio da conversão do 

conhecimento tácito para conhecimento explícito, e vice-versa, é possível identificar 

quatro maneiras de transformação do conhecimento: socialização (tácito para tácito), 

externalização (tácito para explícito), combinação (explícito para explícito) e a 

socialização (explícito para tácito), sendo esta conversão denominada por Nonaka e 

Takeuchi (2008) como a espiral do conhecimento, recebendo assim o título de modelo 

SECI. Contudo, compreender o modo como o conhecimento incide é de suma 

importância tanto para quem recebe a ideia como para quem passa a ideia, ou seja, 

tanto para fonte receptora como para a fonte emissora. Principalmente quando o 

objeto de estudo são funcionários recém contratados. Neste âmbito a problemática no 

qual baseia-se este estudo é a seguinte: Como ocorre a transferência do 

conhecimento em funcionários recém contratados nas micro e pequenas empresas na 

cidade de Palmas? Com tal característica, o objetivo de estudo é descrever o processo 

de transferência do conhecimento por funcionários recém contratados pelas micro e 

pequenas empresas na cidade de Palmas –TO 

 
MATERIAL E MÉTODOS  
  

O presente artigo utilizou como ferramenta a pesquisa de formato descritiva 

com caráter quantitativo. Segundo Gil (2010), “as pesquisas descritivas têm como 

objetivo a descrição das características de determinada população”. A pesquisa 
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quantitativa tem o foco à objetividade e faz uso da linguagem matemática para 

descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis (FONSECA, 2002). 

O instrumento de coleta de dados desenvolvido e aplicado foi dividido em duas partes. 

A primeira composta por questões relacionadas ao perfil do respondente e a segunda 

parte foi baseada nos estudiosos Huang e Wang (2000) no qual consideraram como 

sendo quatro as etapas necessárias para a criação do conhecimento, a saber: 

Socialização, internalização, combinação e internalização.  Desta forma, foram 

realizados os ajustes adaptando ao contexto estudado. Foram feitas adaptações de 

linguagem no questionário proposto por Huang e Wang (2000). Os atributos 

associados às etapas foram mensurados numa escala tipo Likert com seis pontos. A 

coleta de dados fora realizada por meio de aplicação de questionário com novos 

colaboradores nas microempresas na cidade de Palmas – TO, nos dias 25 e 27 de 

fevereiro, no período de 13 a 17 de março de 2017, na região central da cidade e na 

região sul (bairros Aureny III e Taquaralto). No total, foram entrevistados 40 

funcionários de micro e pequenas empresas das localidades citadas. Foram utilizadas 

as escalas de Likert e Nominal, tendo em vista que é a mais utilizada e adequada na 

construção de instrumentos de medida. É um método dos pontos somados. Com ela 

é possível verificar o nível de concordância do respondente com afirmações favoráveis 

ou desfavoráveis, relativas a um atributo a ser medido (GIL, 1995). Nesta escala, o 

valor 1 está associado com maior discordância com assertiva formulada e o valor 6 

com maior concordância com a formulação da assertiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

SOCIALIZAÇÃO 

A socialização do conhecimento é de grande relevância para as organizações, 

tendo em vista que as trocas de conhecimento realizadas em decorrência das 

interações no ambiente organizacional corroboram para disseminação, ampliação e 

fortalecimento das relações interpessoais e dando origem ao conhecimento tácito. A 

socialização favorece o contato pessoal, desta forma é possível inferir que em razão 

disso as afirmativas “Encorajo os colegas a expressar seus pensamentos e Durante a 

discussão sobre uma atividade técnica do meu trabalho, tento descobrir a opinião dos 
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colegas, pensamentos e outras informações” obtiveram grau de concordâncias 

elevadas que se somados, a primeira totaliza 75% (concordo muito e concordo 

totalmente) e a segunda assertiva totaliza 62,5% (concordo muito e concordo 

totalmente). Outro aspecto positivo, diz respeito ao resultado obtido na assertiva “Eu 

gosto de conhecer as pessoas com quem vou trabalhar antes de entrar ou discutir 

sobre o meu trabalho”, obtendo um total de 62% da opinião dos respondentes.  

 

EXTERNALIZAÇÃO 

O processo de transformação do conhecimento tácito em explícito, é feito por 

meio de analogias, diálogos, por meio da dedução e indução, criando de novos 

conceitos a partir do conhecimento tácito. No estudo verificou-se que o processo de 

externalização nas empresas pesquisadas, atingiu resultados satisfatórios de certa 

forma, alcançou índices relativamente expressivos. As assertivas que obtiveram maior 

grau de concordância são: “Quando os outros não podem entender-me o que acabei 

de explicar eu explico dando exemplos para ajudar na explicação”, 77,5%; “Para 

explicar os assuntos que acabei de aprender na empresa, faço comparações e uso 

exemplos da mesma área que trabalho”, 72,5% e “Eu posso descrever os termos 

técnicos sobre o assunto que acabei de aprender de forma natural e rápida” com 60%. 

Esses resultados atestam que há uma preocupação por parte dos colaboradores 

entrevistados em serem compreendidos, os mesmos utilizam recursos que possam 

facilitar a transmissão dos conhecimentos, além de demostrar que a maioria dos 

entrevistados aprendem facilmente e com rapidez assuntos técnicos relacionados ao 

seu trabalho. 

 

COMBINAÇÃO 

O processo de combinação diz respeito à transformação de conhecimento 

explícito, ou seja, o conhecimento é obtido de maneira formal, dentro e fora da 

organização. A combinação está ligada como os colaboradores das micro e pequenas 

empresas realizam a associação e a integração de conceitos e produtos, associando 

o conhecimento já existe com o novo conhecimento explícito. As ações de educação 

e treinamento, as reuniões, uso de tecnologias da informação são alguns desses 

exemplos. É possível perceber no estudo que, as afirmativas que obtiveram maior 



 

 

 148 

índice de respondentes são: “Eu gosto de coletar novas informações e relacioná-las 

com os velhos conhecimentos” com 72,5% de concordância; em seguida foi a 

assertiva “Após cada assunto ou debate, tenho o hábito de organizar meus 

pensamentos do que aconteceu” com  65% concordância e em terceiro lugar a 

afirmativa “Quando surgem problemas eu consigo colocar a minha opinião sobre o 

assunto” com 57,5% de concordância do total de respondentes. Tais fatos 

demonstram que os colaboradores realizam o processo de combinação de foram 

naturais, fazendo as correlações sobre os temas abordados com os seus 

conhecimentos prévios. 

 

INTERNALIZAÇÃO 

O processo de internalização se dá por meio da conversão de conhecimento 

explícito em conhecimento tácito, transformando os conhecimentos adquiridos em 

processos internos e individuais. Ou seja, é o resultado de todos os conhecimentos 

obtidos no processo de convertimento, e estes quando internalizados pelos 

colaboradores, são de suma importância para a formação do conhecimento tácito de 

cada um. Observa-se que o processo de internalização de modo geral pode ser 

considerado satisfatório. Tendo em vista que as assertivas com os percentuais mais 

expressivos são as pontuadas no eixo Concordo, que varia de Concordo Pouco a 

Concordo Totalmente, que correspondem de 22,5 a 37,5% dos respondentes. As 

assertivas com maior índice de concordância são “Compartilho meu entendimento no 

momento da explicação com meu colega ou com meu chefe para saber se o que 

entendi está correto” e “Quando eu termino de dizer a alguém o que eu entendi sobre 

o assunto, eu pergunto a outra pessoa se ela entendeu o que eu quis dizer”, com 

37,5% e 30% respectivamente, com nível de total concordância às afirmações.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo descrever o processo de 

transferência do conhecimento por funcionários recém contratados pelas micro e 

pequenas empresas na cidade de Palmas -TO. Aspirou-se com o estudo entender 

como ocorre o processo de socialização, externalização, combinação e internalização 

do conhecimento. Dos 20 atributos avaliados pelo menos 18 apresentaram em média 
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60% entre os que concordam totalmente e concordam muito, isso sem contabilizar a 

variável concordo pouco que também é caracterizada como positiva dentro da escala 

tipo likert utilizada neste estudo. Os índices de discordância esteve presente, porém 

seu percentual foi irrisório, a ponto de não impactar níveis de concordância. Por fim, 

o resultado desta pesquisa foi alcançado, tendo em vista os resultados positivos 

conquistados. Verificou-se que as micros e pequenas empresas da cidade de Palmas 

– TO, tem utilizado da metodologia SECI para transferir conhecimento para os novos 

colaboradores. 
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MENORES INFRATORES E DIREITOS HUMANOS – UMA RELAÇÃO DE 

CAUSALIDADE LEVANTADA NO CENTRO DE APOIO SÓCIO EDUCATIVO EM 

PALMAS/TO 

 

Kássio Henrique dos Santos Aires44 

Eliene Gomes dos Santos45  

 

RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo levantar o perfil sócio-econômico-cultural dos 
menores infratores internos no Centro de Apoio Sócio Educativo (CASE) em 
Palmas/TO e discuti-lo à luz dos direitos humanos. Tendo em vista que direitos 
humanos estão baseados no princípio de respeito em relação ao indivíduo, esta 
pesquisa visa estudar a formação humana de tais infratores no seio da nossa 
sociedade. Em que medida que a não garantia dos direitos humanos a estes cidadãos 
favoreceram para que se tornasse um desviante ou um criminoso na sociedade.  

Palavras-Chaves: Menor Infrator; Direitos Humanos; Violação; Infância e 
adolescência.  
 

INTRODUÇÃO 

Sabe-se que no Brasil, um grande número de jovens infratores ameaça a 

segurança da população, preocupação que mobilizou o governo e a sociedade de 

maneira geral a levantar o tema da maioridade penal prevendo condenar os menores 

infratores. A questão que também se coloca paralelamente à discussão da redução 

da maioridade penal é o da formação humana de tais infratores. Em que medida que 

a não garantia dos direitos humanos a estes cidadãos favoreceram para que se 

tornasse um desviante ou um criminoso na sociedade. 

Tendo em vista o supracitado, o nosso objetivo é levantar o perfil sócio-

econômico-cultural dos menores infratores internos no Centro de Apoio Sócio 

Educativo (CASE) em Palmas/TO e discuti-lo à luz dos direitos humanos, aliado a 

outros objetivos específicos, quais sejam conhecer a política sócio educativa do 

CASE; levantar estatisticamente o número de detentos no CASE desde sua fundação; 
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levantar o perfil sócio-econômico-cultural dos detentos do CASE; conhecer a 

percepção dos jovens detentos sobre os direitos humanos; identificar no perfil 

construído a relação com os direitos humanos; e realizar palestras sobre o tema de 

direitos humanos no Centro de Atendimento Socioeducativo de Palmas. 

 

METODOLOGIA 

A presente proposta de pesquisa identifica-se como uma pesquisa exploratória 

bibliografica e também como pesquisa de campo uma vez que foi preciso levantar os 

dados em documentos institucionais e em entrevistas diretas com os envolvidos na 

pesquisa. Trata-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa, valendo-se da interpretação 

dos fenômenos e atribuições de significados. 

Foi realizada no Centro de Apoio Sócio Educativo de Palmas/TO, através do 

acesso às fichas de informação dos detentos, devidamente autorizado pelo órgão 

estadual responsável além de entrevistas com os sujeitos da pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Com o intuito de apresentar a proposta de pesquisa e solicitar as informações 

pertinentes, foi feito contato com a Diretoria de Proteção da Criança e do Adolescente 

da Secretaria de Defesa Social, órgão responsável pela gestão do Centro de Apoio 

Sócio Educativo – CASE. Técnicos da Diretoria exigiram uma solicitação oficial para 

concessão dos dados, que foi posteriormente providenciada e enviada. Porém, desde 

a primeira conversa na Coordenação do Núcleo de Atendimento ao Adolescente 

Egresso e Famílias que a receptividade por parte da equipe foi positiva e produtiva. 

No levantamento de dados pode-se conhecer a função do CASE, seus princípios, 

diretrizes, e o histórico da instituição no Tocantins inclusive o número de atendimentos 

no Estado. A metodologia de trabalho do atendimento socioeducativo do CASE tem 

inspiração na visão de mundo, de homem e de educação conforme apurado no Projeto 

Político Pedagógico do Centro de Atendimento Socioeducativo - CASE. A ação 

socioeducativa desta Proposta baseia-se ainda na Pedagogia da Presença e na 

Política de Proteção no Espaço Institucional. Os internos só podem permanecer no 

CASE até completar 18 anos, no entanto, há situações de internos que permanecem 

até os 21 anos, ocorrendo então a liberdade compulsória.  
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Ainda na etapa inicial de levantamento de dados, buscou-se conhecer a 

estrutura do CASE em Palmas onde estão os sujeitos da pesquisa.  

Nas primeiras fichas observadas percebe-se que os menores são oriundos das 

diversas regiões do Estado. O nível de escolaridade deles é baixo. Muitos são de 

famílias monoparentais ou criados por parentes durante a infância. O uso de 

entorpecentes está marcado em quase todas as fichas observadas. O tipo de delito 

varia entre o tipo penal de roubo e alguns tipificados no artigo 121, que trata sobre 

homicídio. Foi mantido sigilo quanto ao nome dos menores, no sentido de resguardar 

os interesses e a dignidade dos envolvidos na pesquisa e, ao mesmo tempo, colaborar 

com o desenvolvimento do conhecimento científico.  

Na companhia dos coordenadores dos órgãos responsáveis do núcleo pelo 

CASE, foram iniciadas as entrevistas. O primeiro jovem, que denominaremos M., era 

considerado pela administração do CASE como difícil. Começou a vender drogas com 

13 anos, tendo seu primo como responsável pelo acesso aos narcóticos. Aos 15 anos 

começou a viver com uma companheira, e vendia drogas para sustentar a casa, 

ressaltando ainda que o aluguel da residência era proveniente da venda dos ilícitos 

citados.  Afirma que mexia com drogas porque vontade própria. A mãe sabia da 

atuação do filho na venda de drogas, mas restringiu-se a alertá-lo de que era escolha 

dele. Foi perguntando se sua companheira participava do trafico, e M. confirmou, 

afirmando que como a averiguação corporal de mulheres é restrita a policiais militares 

do sexo feminino, e não há um grande contingente de mulheres nas forças policiais, 

a droga consegue passar ilesa por ela.  

O segundo entrevistado, por ora chamado nessa pesquisa apenas de V. F., 

frequentou a escola até os 14 anos. Possuía uma companheira, e dois filhos. O motivo 

de estar no CASE se deve a uma tentativa de homicídio ocorrida após um assalto mal 

sucedido. Nas suas palavras, roubava para conseguir alimento para os filhos. Buscou 

empregos, mas não conseguiu. Afirma que se houvessem oferecido um emprego a 

ele, não teria entrado no mundo do crime. Ressalta também que deseja apenas o 

melhor para seus filhos, desejando que os mesmos sejam pessoas corretas. Porém, 

culpa a ex-companheira por estar ali, uma vez que roubava para sustenta-los, agora 

que se encontra recolhido, ela se afastou dele. Acredita que se não tiver uma 

oportunidade de emprego ao sair do CASE vai voltar a roubar. A possibilidade de 
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algum trabalho ambulante foi descartada por ele alegando que quem é marcado como 

ele não pode ficar dando mole na rua.  O terceiro entrevistado também alegou que 

roubava para sustentar sua família. L.I. tem 15 anos e já teve um relacionamento 

amoroso a ponto de morar juntos, porém não deu certo, conforme atesta o rapaz. 

Nunca abandonou a escola, mas também não tinha interesse pelas aulas. Como dito 

anteriormente, roubava para sustentar a si a companheira. Ela sabia dos roubos, mas 

não era sua parceira nos delitos. Ao ser indagado do porque se envolveu com drogas 

e com o crime, uma vez que ele nunca precisou trabalhar e aparentemente possuía 

uma vida financeira estável com o pai (os genitores são separados), L.I. responde que 

cresceu revoltado porque apanhava da irmã mais velha com bastante frequência. 

Aparece aqui um sinal claro de violência domestica.  E por fim, W. durante toda a 

entrevista o rapaz se mostrou evasivo. Graças aos entrevistadores, algumas 

informações foram extraídas. Roubava para atender suas necessidades com a 

maconha. Acredita que as drogas o estimularam a entrar no crime. Sua experiência 

no CASE não é nova: é reincidente. Sua expectativa ao sair é arrumar um emprego e 

ajudar sua mãe.  

 

CONCLUSÕES 

Foram feitas entrevistas com apenas quatro internos porque dos dez 

selecionados pelas fichas analisadas para a entrevista, quando pode acontecer, os 

demais já haviam sido liberados.  

Após as entrevistas, necessário se faz levantar alguns pontos observados: o 

primeiro deles está ligado a venda de drogas no interior das escolas. Um fato que se 

torna mais real ao ser afirmado pelos jovens entrevistados. Outro ponto que precisa 

ser debatido é o papel de bode expiatório das mulheres desses jovens infratores. 

Usadas para facilitar o crime, essas mulheres muitas vezes aceitam por conveniência 

ou por imposição dos companheiros. O desinteresse pela escolarização também está 

presente em todas as falas, mas tiveram oportunidades de matricular e frequentar uma 

escola.  E por fim, o papel das famílias na formação desses jovens.  

A priori constata-se que os menores infratores em estudo tiveram seus direitos 

mínimos garantidos: Convivência com pelo menos um dos genitores, que possuía 

renda mínima, moradia e escola. O crime parece ser resultado das tensões estruturais 
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e de uma falta de regulação social dentro da sociedade. Diz Anthony Giddens (2005) 

que se as aspirações que têm os indivíduos na sociedade não coincidem com as 

recompensas disponíveis, essa disparidade entre desejos e realizações será sentida 

nas motivações desviantes ou criminosas. O CASE, em parceria com a Defensoria 

Pública, tem promovido ações que favoreçam a inclusão desses menores na 

sociedade, oferecendo educação formal, oficinas laborais e atividades integrativas 

como a manutenção da horta, além de esporte e lazer.   
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A ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS DURANTE A FORMAÇÃO 

URBANA DO MUNICÍPIO DE PALMAS E A CONSOLIDAÇÃO DAS 

PERIFERIAS HABITACIONAIS  

 

Raissa Barcelos Fernandes de Medeiros46 
Fábio Barbosa Chaves47  

 

RESUMO 

Tomando por base o fato da precoce formação de periferias e vazios urbanos no 
Município de Palmas, a presente pesquisa visou identificar o que desencadeou tal 
situação. Para tanto foram utilizados métodos de coleta de dados e análise 
comparativa. Em um primeiro momento identificou-se que o Estado do Tocantins 
figurou-se como titular de grande parte dos imóveis localizados no Município, 
sobretudo os imóveis que se localizam nas proximidades dos estabelecimentos 
administrativos recém-criados. Através da análise de mapas foi possível identificar 
onde se localizam as áreas mais e menos habitadas e, com o auxílio de dados sobre 
matrícula identificou-se os proprietários dessas áreas. Por fim, conclui-se que os 
vazios habitacionais no município localizam-se, quase que em sua totalidade, nas 
áreas centrais, sendo propriedade tanto de pessoas jurídicas que atuam no ramo de 
infraestrutura quanto do próprio Estado do Tocantins; que tais imóveis foram alienados 
por meio de dação em pagamento pelos serviços prestados por tais empresas quando 
da fundação da capital; e que, apesar de possuírem aprovação para seu 
parcelamento, continuam desabitados, fazendo com que boa parte da população 
migre para as áreas periféricas do Município. 

Palavras-chave: periferização precoce; vazios urbanos; áreas centrais do Município.  

INTRODUÇÃO 

O Município de Palmas, com menos de 3 (três) décadas de existência, conta 

com uma vasta área periférica, com todas as características de uma grande cidade: 

elevada concentração habitacional, alto índice de violência, infraestrutura deficitária, 

ausência de equipamentos públicos e longa distância dos locais de trabalho. 

Concomitante a este cenário, perfaz em sua área central grande espaço territorial 
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subutilizado, integrante do acervo patrimonial de poucos proprietários, dentre eles, o 

próprio ente governamental. 

Este panorama de ocupação territorial gera prejuízos aos particulares 

habitantes desta cidade, e ao ente público encarregado pela manutenção dos serviços 

públicos locais: a população que ocupa as distantes periferias da capital do Estado do 

Tocantins não consegue habitar as áreas centrais, enquanto que o ente administrativo 

se super onera tendo em vista a necessidade de se construir infraestrutura mínima à 

permanência nos novos bairros, vilas ou jardins criados quase sempre nas áreas 

periféricas do Município, não obstante a infraestrutura já implementada nas áreas 

centrais, mas subutilizadas. 

Ao cidadão palmense, que produz a riqueza desta capital através do seu 

trabalho, e não como mero investidor, não fora garantido o acesso aos espaços 

urbanos centrais, com infraestrutura já consolidada. Tal fato não se deu em face da 

alta ocupação populacional, como ocorre nas grandes cidades, mas em razão da 

concentração destes mesmos imóveis no acervo patrimonial de poucos proprietários, 

que optam pela especulação, e não pela utilização. 

Por esta razão, torna-se necessário investigar a forma de alienação dos imóveis 

localizados nas áreas centrais do Município de Palmas, o momento de sua alienação 

e a titularidade dos adquirentes, sobretudo nos primeiros anos de fundação. 

Identificar os primeiros proprietários, o motivo e a forma de aquisição dos 

imóveis urbanos centrais do Município de Palmas, confrontando com a destinação que 

lhes fora dispensada durante toda existência da cidade, se apresenta como importante 

elemento identificador de política pública imobiliária urbana mantida durante este 

mesmo período. 

METODOLOGIA 

Para se chegar ao objetivo visado na presente pesquisa, será utilizada 

metodologia de coleta de dados e análise comparativa de mapas e dados sobre a 

matrícula dos imóveis, junto aos órgãos de cadastro imobiliário e outros 

estabelecimentos destinados à manutenção do acervo patrimonial dos imóveis 

localizados na área urbana do Município de Palmas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise foi feita a partir dos dados obtidos através do Relatório de Aprovação 

e Registro de Quadras, obtido junto ao órgão Terra Palmas, e dos mapas que ilustram 

os dados estatísticos e populacionais do Município de Palmas, obtidos junto ao 

Instituto de Planejamento Urbano de Palmas– IPUP. 

Por meio do Relatório de Aprovação e Registro de Quadras, foi possível 

identificar informações sobre o proprietário, matrícula do imóvel, localização, decreto 

que deu origem à propriedade, bem como a data de seu registro. Observa-se que a 

parte das quadras centrais do Município de Palmas ainda se constitui como 

propriedade do Estado do Tocantins, sendo que poucas passaram pelo processo de 

licitação para empresas privadas. Além disso, as quadras que figuram como sendo 

propriedade de particulares foram lhes repassadas na modalidade de Dação em 

Pagamento pelo Estado, tal instituto é regulamentado pelos artigos 356 a 359 do 

Código Civil Brasileiro. 

Já por meio dos mapas obtidos junto ao IPUP, é possível identificar que se 

encontram menos habitadas as áreas centrais do Município, destacando-se as áreas 

localizadas a noroeste da Sede do Governo do Estado, com um raio de até 3 km deste 

ponto, e a norte da referida sede, entre os raios de 2 e 3 km, bem como a sudeste, 

com raio entre 4 e 5 km, nas quais a densidade demográfica está entre 0 e 280.  

Além disso, a área localizada a sudoeste da Sede do Governo do Estado 

encontra-se com uma média de densidade demográfica entre 281 e 1295, ao contrário 

da região a extremo noroeste da sede, compreendendo o raio entre 4 e 5 km, na qual 

a densidade demográfica está na faixa de 9149 a 11787, chegando a 16143, 

caracterizando-se como a área central mais populosa do Município. 

Através dos mapas, ainda se pode observar que essas mesmas áreas centrais 

pouco habitadas já contam com a aprovação de seu parcelamento desde 1996, em 

sua grande parte, sendo, portanto, liberadas para habitação há, pelo menos, 20 anos. 

A realidade urbana do Município de Palmas, atualmente deve-se à política de 

alienação imobiliária desenvolvida nos primeiros anos de sua existência, mas não se 

sabe em que medida. O estatuto das cidades, criado após a fundação do Município 

de Palmas, apresenta-se como modelo de urbanização e urbanificação para as 
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cidades brasileiras, combatendo, sobretudo, o descumprimento da função social da 

propriedade, e da própria cidade. 

Políticas públicas voltadas à organização das cidades, sua composição 

imobiliária, e consequentemente, habitacional, devem seguir as diretrizes previstas 

naquele ordenamento, em plena consonância com os ditames constitucionais. 

CONCLUSÕES 

Verifica-se, portanto, que os chamados vazios habitacionais no Município de 

Palmas constituem-se, em sua maioria, em área central do município, sendo 

pertencentes, em parte ao Estado do Tocantins e em outra parte a particulares - em 

sua grande maioria, pessoas jurídicas atuantes no ramo de construção e 

incorporação, bem como saneamento e instalações elétricas -, já contando com a 

aprovação de seu parcelamento desde o ano de 1996. 

Ademais, nota-se que as áreas que se caracterizam como sendo de menor 

densidade demográfica destinam-se, principalmente, à ocupação residencial e 

localizam-se, quase sempre, bem próximas do centro comercial e administrativo do 

Município.  

Por fim, conclui-se que as áreas centrais do Município de Palmas que integram 

o vazio demográfico, compreendem aquelas que foram repassadas a empresas 

privadas através de dação em pagamento pelos serviços prestados por elas ao Estado 

do Tocantins, no início da fundação do Município, e já possuem autorização para seu 

parcelamento e destinadas a ocupação residencial. Apesar disso, tais áreas ainda 

estão desocupadas, por motivos não explorados na presente pesquisa, o que gera o 

fenômeno da periferização habitacional no Município. 
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OS REFLEXOS DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO DO 
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

 
Elizângela Gomes Quintana48 

Vinicius Pinheiro Marques49  

 
 
RESUMO  
 
O princípio da cooperação consubstanciado no art. 6º do CPC - Código de Processo 
Civil de 2015 - tornou-se o foco do presente estudo e teve como objetivo explanar a 
conceituação deste e o ideal que se busca por meio de sua implantação. Com base 
nesse instituto reconheceu-se de forma expressa a exigência de cooperação entre os 
sujeitos que fazem parte do processo, com o dever de cooperarem entre si para o 
alcance da solução processual de modo efetivo e em tempo razoável. A pesquisa se 
justifica na relevância em se identificar em que fases do processo ou dos atos 
processuais está presente o princípio da cooperação. Assim, como objetivo geral 
buscou-se identificar, em quais institutos do Código de Processo Civil o princípio da 
cooperação é aplicado. A pesquisa utilizou o método dedutivo e caracteriza-se por ser 
qualitativa e exploratória, com base na análise de dados levantados em livros, artigos 
especializados sobre a área jurídica. Ao final, concluiu-se que o princípio da 
cooperação tem origem nos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de 
ser aplicado nos princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual, nas audiências 
de conciliação e nos negócios jurídicos, todos consolidados no Código de Processo 
Civil. Verificou-se, ainda, que o interesse mor desses institutos jurídicos é a efetivação 
do Estado Democrático de Direito estatuído na Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988 para assegurar às partes acesso à justiça de forma célere e 
equitativa.  
 
Palavras-chave: Boa-fé e lealdade; Audiência de conciliação; Negócio jurídico. 
 
 
INTRODUÇÃO 

O Código de Processo Civil, atual Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, surgiu 

para satisfazer a tutela jurisdicional de modo eficiente, o que já não era possível com 

o Código Buzaid de 1973, devido a sua obsolescência. Ponto de destaque no Código 

de Processo Civil é a sua construção com base nos princípios constitucionais como 

forma de consolidar o moderno Estado Democrático de Direito e com objetivo mor de 
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oferecer a sociedade a efetividade da tutela jurisdicional por meio da valoração de um 

processo justo com obediência aos princípios essenciais que assegurem a aplicação 

dos direitos fundamentais e não o mero seguimento de formalidades. 

 Ao considerar o impacto do atual Código de Processo Civil em diversos outros 

institutos jurídicos e ramos do Direito, dentre estes, a aplicação do princípio da 

cooperação em diversas fases e atos processuais, para o alcance dos objetivos 

propostos, o presente estudo cingiu-se em identificar em quais fases ou atos 

processuais estão presentes o princípio da cooperação adotado no art. 6º do CPC. 

 

METODOLOGIA 

Para se alcançar os objetivos propostos e com base numa linha de raciocínio 

será utilizado o método dedutivo, pois, em harmonia com os ensinamentos de Lakatos 

e Marconi (1993) serão utilizadas premissas para, a partir delas, chegar a uma 

conclusão lógica. A abordagem da pesquisa é qualitativa, uma vez que analisou os 

reflexos do princípio da cooperação na criação e redefinição dos institutos processuais 

civis. 

Quanto aos fins, trata-se da pesquisa exploratória com vistas a promover 

familiaridade com o problema, sobretudo proporcionar a compreensão, a relevância e 

a preponderância do princípio da cooperação como elemento estruturante e balizador 

do Código de Processo Civil 2015. No que se refere  à técnica de obtenção de dados 

será utilizada pesquisa bibliográfica elaborada a partir de material já publicado, 

constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e com material 

disponibilizado na internet (GIL, 1999). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO 

 

Para Theodoro Junior (2015) o princípio da cooperação no art. 6º do CPC, é 

determinado como norma fundamental devendo ser obedecida por todos que sejam 

partes no processo, para que por meio deste se consiga solucionar o litígio e que se 

alcance uma decisão considerada justa. Nesse sentido, a cooperação é denominada 

como a efetiva participação das partes nos atos processuais, no sentido de impedir 
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defeitos e comportamentos inadequados com a intenção de procrastinar 

injustificadamente o processo impossibilitando que a justiça aconteça em tempo 

moderado e a eficácia da proteção jurisdicional. 

O autor faz sua última ressalva sobre o que visa o art. 6º: “alcançar decisão de 

mérito justa e efetiva”. Frise-se, entendendo sempre que a cooperação, tem o sentido 

de solucionar o litígio da forma mais justa e equitativa possível. 

 

2. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAL 

 

Para Theodoro Junior (2015, p. 106) a boa-fé está espalhada por todo o 

ordenamento jurídico, pois é o instituto basilar do Estado Democrático de Direito da 

Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Para a efetividade do princípio 

da cooperação o legislador, também determinou o uso da boa-fé objetiva e lealdade 

processual para evitar que as partes hajam por meios fraudulentos, maliciosos e 

negligenciem o dever de transparência e agir de acordo com o esperado na relação 

processual. 

  Tais limites que consagram a conduta da boa-fé e lealdade processual com as 

respectivas sanções encontram-se esparsas nos artigos do Código de Processo Civil, 

citados pelo autor os artigos: 538, parágrafo único correspondentes aos atuais §§2º e 

3º do art. 1026 do NCPC; art. 557, §2º CPC – 1973 / 1021, §4º CPC – 2015; arts. 600 

e 601 CPC – 1973 / 774 e 774 parágrafo único do CPC – 2015. Os artigos 

mencionados serviram com exemplificação dos princípios da boa-fé e lealdade 

processual, pois o foco desses institutos está no art. 5º do NCPC ao qual vale ser 

citado: “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de 

acordo com a boa-fé”. 

 

3. CONCILIAÇÃO 

 

Os autores Bueno (2015) e Theodoro Junior (2015) explicam que o caput do 

art. 3º do CPC traz a consolidação do art. 5º, XXXV da CRFB/88 em que se lê: “a lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. No art. 3º, 

§ 2º tornou-se dever do Estado sempre que possível proporcionar a solução das lides 
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de forma consensual. Na sequência desse dispositivo o CPC determina os sujeitos 

que terão a obrigatoriedade de estimular a solução do litígio por meios consensuais 

como se observa no art. 3º, § 3º do CPC. 

A obrigação a que os sujeitos mencionados têm em realizar os institutos 

apresentados na citação corroboram na imposição da audiência de conciliação ou de 

mediação no procedimento comum conforme o art. 334, caput, §4º, I. De modo que 

fica explícito que a audiência de conciliação só não ocorrerá se ambas as partes a 

rejeitarem ou se o direito material em lide não admitir a sujeição a essa modalidade 

de autocomposição como expresso nos §4º a 6º do CPC. 

No art. 165 do CPC fica evidente que o objetivo das referidas audiências tornou-

se sistêmico. Além de buscar solucionar os litígios de modo consensual, também se 

almejou criar “centros judiciários de solução consensual de conflitos”. Serão 

responsáveis por executar as audiências de conciliação e mediação e fomentar o 

desenvolvimento de programas que auxiliam, orientam e favoreçam a 

autocomposição. 

Na visão do autor, deve-se mudar a cultura no sentido de renunciar o costume 

de se ter uma sentença como forma única de resolver o conflito pelo Poder Judiciário 

para se implantar uma cultura voltada à pacificação, na qual se valoriza a solução 

cordial pelas partes divergentes com o auxílio dos conciliadores ou mediadores. Os 

meios de autocomposição são norteados por princípios encontrados no art. 166 do 

CPC: o princípio da independência, imparcialidade, autonomia da vontade, 

confidencialidade, oralidade, informalidade e o princípio da decisão informada. Todos 

esses princípios foram instituídos com objetivo de fazer com que as partes 

construíssem uma decisão justa e equitativa. 

 

4. NEGÓCIO JURÍDICO 

 

Verificou-se expressamente a relação entre o princípio da cooperação e o 

negócio jurídico no Código de Processo Civil 2015, nos artigos 190 e 191, a 

possibilidade das partes em comum acordo fazerem determinações com aprovação 

do juiz de atos processuais, bem como fixarem prazos que os vinculem e os façam 

chegar a uma decisão célere e equitativa.  
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CONCLUSÕES 

 Diante o exposto compreende-se que o princípio da cooperação teve sua 

origem no princípio do contraditório e da ampla defesa, ambos consagrados na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. O princípio da cooperação 

expresso no artigo 6º do Código de Processo Civil, veio para corroborar a efetivação 

do Estado Democrático de Direito por meio do vínculo estabelecido entre este e os 

diversos outros princípios como o da boa-fé, lealdade processual, audiência de 

conciliação e o negócio jurídico, além da celeridade, economicidade, dentre outros 

que confiram maior segurança jurídica e credibilidade das decisões que agora passam 

a ser constituídas por todos os envolvidos na lide. Constatou-se como resultado 

significativo o fato de todos os institutos, cooperação, boa-fé objetiva, audiência de 

conciliação e negócio jurídico primarem pela participação dos envolvidos na formação 

de um provimento destinado aos envolvidos de modo a concretizar uma resolução 

justa, célere e consensual.   
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PODERES DA UNIÃO: UMA VISÃO CRÍTICA CIDADÃ  

Jullyanny Nathyara Santos de Araújo50 

Leossandro Vila Nova1 

Thaís Rosendo Passos1 

Emanuelle Araújo Correia51  

Lara Lívia Cardoso Costa Bringel2 

 

 

RESUMO 

 

O objetivo inicial do projeto foi fazer uma análise teórica e prática da estrutura 

funcional dos Poderes da União, como também da Ordem dos Advogados do Brasil, 

buscando por meio de um estudo doutrinário prévio identificar de forma cooperativa a 

sua relação com a sociedade contemporânea. Isso se deu por meio de uma excursão 

acadêmica à Brasília na qual acadêmicos do Curso de Direito puderam visitar o 

Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Eleitoral, Congresso 

Nacional e Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

Palavras-chave: União. Poderes. Sociedade. Tribunais 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Tendo em vista que acadêmico contemporâneo precisa ultrapassar as barreiras 

de uma sala de aula, entender e conhecer que uma graduação vai muito além do que 

um conteúdo material apresentado de maneira explicativa. O presente projeto 

ofereceu ao acadêmico a multidisciplinaridade, a socialização e conhecimento técnico 

adquirido na prática sobre os órgãos funcionais dos Poderes da União e do Conselho 

Federal da OAB. 

No Brasil a Constituição Federal de 1988, assegura em nível de cláusula 

pétrea, visando, evitar que um dos Poderes usurpe as funções de outro, consolidou a 

“separação” dos Poderes do Estado, tornando-os independentes e harmônicos entre 

si conforme descreve o Artigo 2º, CF/88. 
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Com isso usamos a nomenclatura na oportunidade de “Sistema de Freios e 

Contrapesos”, ou seja, o sistema de Checks and Balances, desenvolvido por 

Montesquieu, retratando as particularidades do Poder, outrora centralizado na figura 

do monarca, teve sua mudança após o Livro “O Espírito das Leis”. 

Em uma avaliação dos fatos históricos constatou-se que o Poder é Soberano, 

dividindo-se, nas funções Legislativa, Judiciária e Executiva. Este sistema criou 

mecanismos de controle recíproco, sempre como garantia de perpetuidade do Estado 

Democrático de Direito. 

Nessa linha de pensamento, é fundamental para o alunado do Curso de Direito 

ter um contato além das salas de aula, com os respectivos poderes, daí nasceu a ideia 

do projeto. 

 

METODOLOGIA 

 O projeto foi desenvolvido através de um breve estudo bibliográfico e logo em 

seguida uma visita técnica aos órgãos do Poder Judiciário e Conselho federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil-OAB, todos situados em Brasília-DF. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tendo em vista que acadêmico contemporâneo precisa ultrapassar as barreiras 

de uma sala de aula, entender e conhecer que uma graduação vai muito além do que 

um conteúdo material apresentado de maneira explicativa. O presente projeto 

ofereceu ao acadêmico a multidisciplinaridade, a socialização somados ao 

conhecimento técnico adquirido na prática dos órgãos funcionais dos Poderes da 

União e do Conselho Federal da OAB. 

A partir das visitas realizadas, cada acadêmico participante pode acompanhar 

de perto o funcionamento da máquina judiciária e ter a noção real de como tudo ocorre 

na prática. 

 Tendo em vista que a função dos Tribunais Superiores é a de dar a palavra final 

em termos de interpretação das leis, no caso do STJ das leis infraconstitucionais e do 

STF nos termos da própria Constituição, de maneira que pode se dizer que o STJ é o 

guardião da legislação federal, excluindo-se de sua competência, somente as leis 

federais de competência de outras cortes superiores o TST para legislação trabalhista 
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e TSE para a legislação eleitoral, e o STF pode ser nomeado como o guardião 

da Constituição, acompanhar julgamentos e o funcionamento desses tribunais é de 

fato, de grande relevância na formação do profissional do direito. 

 

CONCLUSÕES 

O projeto trouxe uma nova visão aos acadêmicos participantes posto que 

puderam vivenciar de perto durante dois dias como de fato funciona o poder judiciário 

nas instâncias superiores do poder judiciário e também OAB. 
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PROJETO CONHECENDO OS DIREITOS HUMANOS 

Rosivânia Fonseca Zottis1 

Elizangela G. Quintana1 

Andrea Cardinale Urani Oliveira de Morais2 

RESUMO 

O presente projeto teve como objetivo disseminar o conhecimento sobre direitos 
humanos na cidade de Palmas/TO, a fim de colaborar para a construção de uma 
sociedade que valorize e desenvolva condições para a garantia da dignidade humana. 
Em que pese aos objetivos específicos, foram realizadas palestras nas escolas 
públicas da cidade de Palmas/TO e promoção de debate acadêmico entre alunos da 
Católica do Tocantins a respeito do tema direitos humanos. Para o alcance dos 
objetivos propostos foram seguidos procedimentos concernentes na realização de 
encontros quinzenais para estudo e elaboração das palestras com base no uso de 
doutrinas clássicas dos direitos humanos. Ademais, foram realizadas nove palestras 
no período de fevereiro de 2016 a julho de 2017. Quanto ao debate acadêmico, foi 
realizado um evento denominado “Roda de Conversa Conhecendo os Direitos 
Humanos”, que contou com a participação de palestrantes convidados e estudantes 
do curso de direito. Por meio de ações educativas dinâmicas que envolveram estudos, 
preparação de palestras e a efetivação das mesmas, estruturou-se uma forma mais 
ampla e crítica de pensar os direitos humanos em âmbito acadêmico, proporcionando, 
ainda, o tão importante convívio dos acadêmicos com a sociedade, auxiliando-a a 
abandonar a visão preconceituosa sobre direitos humanos.  

Palavras-chave: disseminar; direitos humanos; conhecimento. 

 

INTRODUÇÃO 

O projeto de extensão “Conhecendo os Direitos Humanos” teve como propósito 

disseminar o conhecimento sobre direitos humanos na cidade de Palmas/TO. A 

problemática situa-se em desvincular a ideia de direitos humanos com o direito penal 

repressor e desmistificar a expressão “direitos humanos é só para bandido”. Nesse 

sentido, é necessário que a pessoa ou grupo social se reconheça como sujeito de 

direitos para ser capaz de exercê-los e promovê-los ao mesmo tempo em que 

reconheça e respeite os direitos do outro. 

A educação em direitos humanos é fundamental, e o projeto teve a pretensão 

de difundir o conhecimento sobre o tema mediante a aproximação entre a comunidade 
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acadêmica e a sociedade, através da inserção de competências, valores e práticas 

convergentes com os direitos humanos.  

No Brasil a cultura de direitos humanos é recente e ganhou força, a partir do 

processo de redemocratização nos anos de 1980, o que justifica o desconhecimento 

da matéria. É primordial que os direitos humanos sejam conhecidos, que se forme 

uma cultura desde o berço, para que os fundamentos clássicos – liberdade, igualdade 

e fraternidade – sejam reconhecidos e praticados. 

Nesse contexto, a educação é uma das mediações essenciais para o acesso 

ao legado histórico dos Direitos Humanos, como também para a compreensão de que 

a cultura dos Direitos Humanos é um dos alicerces da mudança social.  

Destaca-se, a responsabilidade e o compromisso das Instituições de Ensino 

Superior (IES) na implementação do conhecimento sobre direitos humanos, por meio 

do estreitamento de suas relações os mais diversos segmentos sociais. O escopo é 

contribuir para a formação ética, crítica e política da comunidade local, com adoção 

de atitudes orientadas por valores humanizadores e apoiar a construção de uma 

sociedade que valorize e desenvolva condições para a garantia da dignidade e 

promova ao indivíduo a capacidade de perceber o outro em sua condição humana. 

 

METODOLOGIA 

Para o alcance dos objetivos delineados no projeto foram realizados encontros 

quinzenais entre as participantes do projeto. Tais encontros se destinaram à 

elaboração das palestras sobre direitos humanos e aconteceram nas salas de aula da 

Faculdade Católica do Tocantins no primeiro semestre letivo de 2016.  

Foram elaboradas duas palestras básicas que foram utilizadas em todas as 

visitas às escolas municipais e estaduais da cidade de Palmas. A primeira, direcionada 

ao ensino fundamental, com a preocupação de atender o público infantil da maneira 

mais lúdica possível, foi utilizado como material didático a “Cartinha sobre Direitos 

Humanos” elaborada pelo escritor Ziraldo, em parceria com a Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos e o Ministério da Educação, encontrada no site 

http://www.dhnet.org.br. Também foi utilizado o vídeo (animação) denominado 

“Declaração Universal dos Direitos Humanos, por Bibi, encontrado no endereço 
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eletrônico https://www.youtube.com/watch?v=UZU47s6eL5Q&pbjreload=10. Nas 

escolas de ensino médio a preocupação foi evidenciar a Declaração Universal de 

Direitos Humanos e o artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Buscou-se 

fundamentar as palestras com as doutrinas: Curso de Direitos Humanos, André 

Carvalho Ramos, ano 2015; Curso de Direitos Humanos, Valério Mazzuoli, ano 2015; 

A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, Fábio Konder Comparato, ano 2015 e, 

por último o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos-PNEDH-3, disponível 

no portal do MEC, endereço eletrônico 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2191

-plano-nacional-pdf&category_slug=dezembro-2009-pdf&Itemid=30192.  

Para viabilizar a segunda fase do projeto foi disponibilizado pela Secretaria 

Municipal de Educação e Secretaria Estadual de Educação uma lista de escolas com 

os respectivos endereços e telefones. A partir daí, na medida em que se conseguiu 

marcar as palestras, estas foram realizadas. Foram em número de oito escolas de 

ensino fundamental e médio, perfazendo um total de dez palestras. As escolas 

contempladas foram: Escola Municipal de Tempo Integral Daniel Batista, Escola 

Municipal de Educação Infantil Príncipes e Princesas, Escola Municipal Anne Frank 

(por duas vezes, período matutino e vespertino), Colégio Militar de Palmas, Escola 

Municipal Professora Sávia Fernandes Jacome, Escola Antônio Carlos Jobim, Colégio 

Estadual Dom Alano, Escola Estadual Frederico José Pedreira. Respectivas visitas às 

escolas ocorreram entre os meses de agosto de 2016 à junho de 2017, excetuando-

se o mês de janeiro de 2017 (período de férias escolares). Neste ínterim, as escolas 

municipais e estaduais passaram por um período de greve, o que dificultou as 

atividades do projeto, por isso o número de palestras foi abaixo do planejado, que 

correspondia à 15.  

Por derradeiro, cabe evidenciar, ainda, o evento de nome “Roda de Conversa 

Conhecendo os Direitos Humanos”, que contou com a participação da professora 

Doutora Patrícia Medina e sua orientanda do Mestrado em Prestação Jurisdicional e 

Direitos Humanos, Graciela Barros, da Juíza do Trabalho e também mestranda 

Suzidarly Fernandes, além das integrantes do projeto juntamente com cerca de trinta 

acadêmicos do curso de direito, de períodos diversos.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Infelizmente, o conceito de direitos humanos é desconhecido pela maioria das 

pessoas que subestimam a importância do tema e ignoram seu passado histórico de 

lutas e conquistas. Alvo de várias críticas e sempre relacionado a direito de 

criminosos, por preconceito a maioria das pessoas preferem viver na ignorância (aqui 

sinônimo de desconhecimento) do que se debruçar sobre o tema e contribuir de 

alguma forma para melhorar o mundo em que vivem. 

Desde a Segunda Guerra Mundial, em decorrência das atrocidades ocorridas 

nesse período, os Direitos Humanos têm se traduzido num dos temas de maior debate 

a nível internacional. Observe-se que a normatividade internacional de proteção dos 

direitos humanos foi decorrente de diversos combates históricos e consolidados por 

meio de diversos tratados internacionais protetivos. (MAZZUOLI, 2015).  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, primeiro instrumento 

internacional de proteção aos direitos humanos, funciona como uma espécie de 

código de ética mundial que reconhece o caráter universal dos direitos humanos, 

bastando a condição de ser pessoa para que se possa exigir proteção desses direitos, 

em qualquer ocasião e em qualquer circunstância (MAZZUOLI, 2015). 

Referido documento reconhece em seu texto, dentre outras coisas, que todas 

as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e 

consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. 

Além disso, afirma que todas as pessoas tem capacidade para gozar os direitos e as 

liberdades estabelecidos na declaração, sem distinção de qualquer natureza ou 

condição (LEITE, 2014). 

Sandel, citando Kant, afirma que somos seres racionais, merecedores de 

dignidade e respeito. Afirma, ainda, que nossa capacidade de raciocinar está 

intimamente ligada a nossa capacidade de sermos livres, fato que nos diferencia da 

existência meramente animal (SANDEL, 2015, p.140). 

Nessa linha de raciocínio é o pensamento de Comparato: 

Situação do Homem no Mundo... todos os seres humanos, apesar das 
inúmeras diferenças biológicas e culturais que os distinguem entre si, 
merecem igual respeito, como únicos entes no mundo capazes de amar, 
descobrir a verdade e criar a beleza. É o reconhecimento universal de que, 
em razão dessa radical igualdade, ninguém – nenhum indivíduo, gênero, 
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etnia, classe social, grupo religioso ou nação – pode afirmar-se superior aos 
demais. (COMPARATO, 2015, p.13) 

Todavia, pode-se dizer que a evolução e reconhecimento dos direitos humanos 

no âmbito interno e internacional aconteceu e ainda acontece, de maneira lenta e 

progressiva, através de vários documentos internacionais e, no Brasil, a Constituição 

Federal de 1988, foi a primeira a reconhecer amplamente esses direitos. 

E esse caráter recente do reconhecimento dos direitos humanos no Brasil, 

aumenta o espírito de incompreensão sobre o tema.  Por isso, “é importante examinar 

com seriedade o questionamento da natureza e a base dos direitos humanos, e reagir 

contra a longa e sólida tradição de rejeitar sumariamente tais asserções” (SEN, 2011, 

p. 392). 

Salta aos olhos que os direitos humanos não se concretizaram para todos os 

brasileiros no século XXI, muitos sem direitos básicos, como acesso à educação 

fundamental, saúde de qualidade, moradia, segurança, entre outros. (RAMOS, 2014, 

p. 416) É bem verdade que “o ethos dos direitos do homem resplandece nas 

declarações solenes que permanecem quase sempre, e quase em toda parte, letra 

morta” (BOBBIO, 2004, p. 210). 

Porém, existe um conjunto de fatores que fazem com que muitos dos direitos 

humanos não sejam efetivamente implementados. E o desconhecimento sobre ditos 

direitos certamente dificulta sua implementação, uma vez que, se não se sabe o que 

são, nem para que servem, é impossível a luta por seu reconhecimento e verdadeira 

efetivação. 

Nesse contexto de desconhecimento, surge o papel das IESs, na missão de 

combater o tratamento vilipendiado dispensado aos direitos humanos por grande 

parcela da população, quiçá pela maioria.  

A responsabilidade das IES com a propagação do verdadeiro significado de 

direitos humanos está ligada aos processos de construção de uma sociedade mais 

justa, pautada no respeito e na promoção desses direitos mínimos de todas as 

pessoas. Para o ensino do direito, a responsabilidade em difundir os direitos humanos 

é ainda maior, pelos fins a que se destina respectiva área de conhecimento. 

Por fim, eis a importância do referido projeto de extensão, qual seja, viabilizar 

uma relação transformadora entre a instituição de ensino e a sociedade, de maneira 
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a provocar o crescimento mútuo e complementar entre alunos e sociedade, formando 

profissionais cidadãos com capacidade crítico reflexiva, ao mesmo tempo em que 

contribui para uma comunidade conhecedora de seus direitos, com capacidade de 

distinguir o justo do injusto, o errado do aparentemente certo, de reconhecer seus 

direitos, respeitar os direitos do outro, bem como de lutar por sua verdadeira 

implementação. 

CONCLUSÃO 

O projeto aqui apresentado enfrentou dificuldades iniciais como por exemplo, a 

burocracia de se conseguir acesso às salas de aula das escolas municipais e 

estaduais, sendo necessário muita explicação e empenho no sentido de “convencer” 

a direção das Unidades de Ensino sobre a importância do projeto e dos benefícios de 

se conversar sobre direitos humanos nas escolas.  

Interessante o fato de que, nas escolas municipais, de ensino fundamental os 

alunos, das mais variadas séries, já conheciam a Declaração Universal de Direitos 

Humanos, discutiam temas como diversidade, igualdade e eram curiosos no que se 

refere aos direitos da pessoa presa. Já nas escolas de ensino médio os alunos não 

haviam estudado ou ouvido falar da Declaração Universal de Direitos Humanos e 

quiçá do artigo 5º da Constituição Federal, fato que evidenciou a importância do 

projeto e ao mesmo tempo uma inquietante preocupação com referido 

desconhecimento.  

No que se refere aos discentes que participaram do projeto, verificou-se que a 

partir da ação de se debruçar nas clássicas doutrinas e realizar as palestras nas 

escolas e o debate institucional tornou-se possível construir nos acadêmicos e na 

docente uma visão cada vez mais efetiva, racional e crítica dos direitos humanos, 

perpassando o plano meramente legalista de apenas reconhecer os direitos humanos 

no papel, na letra da lei.  
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE PALMAS 
 

Valéria Ernestina de Oliveira52 

Fábio Barbosa Chaves53 

 

RESUMO 

O projeto possui como tema a regularização fundiária, tendo como cenário a realidade 
urbana do Município de Palmas e sua recente formação periférica, marcada por 
ocupações irregulares, afastando direitos e garantias fundamentais da população que 
convive nestes, como saúde, segurança, educação, transporte, entre outras. O acesso 
à informação por parte da população, direta e indiretamente, através de debates 
acerca do cenário jurídico atual, além da promoção de conhecimento aos 
interessados, leva conhecimento jurídico/acadêmico à população que ocupa 
irregularmente imóveis urbanos, públicos ou privados, e fornece às organizações civis 
formadas no interior destas comunidades o caminho a ser percorrido na esfera 
administrativa e registral a fim de se adequar a moradia às normas urbanísticas de 
determinado local. 

Palavras-chave: periferia; moradia; dignidade humana.  

INTRODUÇÃO 

A cidade de Palmas, mesmo como menos de 3 (três) décadas de existência, 

conta com extenso espaço periférico, com todas as características de uma grande 

cidade, ou seja, com elevada concentração habitacional, alto índice de violência, 

ausência de equipamentos públicos e, sobretudo, sem titulação imobiliária dos 

imóveis ocupados. 

Diante de uma realidade como esta, especificamente quanto à forma de 

ocupação das áreas, a simples aplicação das normas voltadas à organização urbana, 

bem como das regras exigidas para o registro imobiliário do respectivo bem, poderia 

fazer com que famílias inteiras fossem destituídas dos locais onde convivem, dentro 

de uma estrutura coletiva, mesmo que precária. 
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Ao invés desta medida, a administração pública municipal, bem como os 

proprietários das áreas irregularmente ocupadas, podem buscar solução harmônica, 

cumulando o atendimento das exigências legais urbanísticas, sem necessariamente 

privar as pessoas do ambiente urbano que se habituaram a conviver. 

Conhecer a realidade desta cidade, bem como os motivos que levaram as 

pessoas a decidirem ocupar um imóvel urbano para instalar sua moradia, mesmo 

sabendo não ser possível a aquisição de seu título imobiliário e, por fim, o que se 

espera do futuro ao continuar habitando naquelas mesmas condições, são 

informações relevantes para aqueles que conhecem em abstrato as normas 

urbanísticas. 

Por esta razão, ao final da execução deste projeto, a comunidade retratada e 

os alunos envolvidos serão beneficiados com o conhecimento teórico agregado à 

experiência técnica. 

 

METODOLOGIA 

Para se chegar ao objetivo visado na presente pesquisa, foi utilizada 

metodologia de coleta de dados e análise de experiência concreta de moradores de 

áreas urbanas irregulares, projetos de regularização executados e à serem 

executados pelo Poder Executivo municipal. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise foi feita a partir dos dados obtidos através de mapas que ilustram os 

dados estatísticos e populacionais do Município de Palmas, obtidos junto ao Instituto 

de Planejamento Urbano de Palmas– IPUP. 

Por meio de informações obtidas junto à prefeitura de Palmas, através da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, identificou-se os 

projetos de regularização fundiária de áreas periféricas que foram exitosos, bem como 

aqueles que ainda estavam em execução, e aqueles que faziam parte de um 

planejamento urbano. 

Ainda através de indicações da própria prefeitura municipal, os integrantes 

deste projeto entraram em contato com líderes comunitários e pessoas engajados em 
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algum projeto de regularização fundiária na cidade de Palmas, desde que residentes 

nos próprios locais. 

Foram realizadas reuniões entre o orientador do projeto e seus orientandos, 

junto com cada líder comunitário, que inicialmente relatava a atual titulação imobiliária 

da área ocupada pela população da respectiva comunidade, as condutas 

administrativas já tomadas por associações ou alguma organização local, bem como 

os seus objetivos futuros. 

Não obstante tais relatos, bem como a concordância do líder comunitário em 

trazer membros da comunidade para exposição, relato e discussão acerca do 

procedimento legal para a regularização fundiária, a grande maioria destes líderes se 

mostraram resistentes, imaginando não haver qualquer proveito imediato, ou 

aceitavam, porém condicionavam a presença de representantes políticos partidários. 

Somente um líder comunitário concordou em comparecer em evento 

organizado na própria instituição de ensino, trazendo outras pessoas que residem em 

imóveis irregulares. No evento coletivo que se realizou no auditório da FACTO, vários 

integrantes da comunidade puderam compartilhar de suas experiências, além de 

conhecer exemplos exitosos em comunidades de várias cidades brasileiras, e por fim, 

serem informadas pedagogicamente acerca do procedimento previsto em lei para 

alcançar a regularização do seu imóvel. 

 

CONCLUSÕES 

O Município de palmas já conta de grande acúmulo populacional localizado em 

áreas irregulares, em sua grande maioria, situadas em áreas periféricas da cidade. 

A região sul da capital concentra grande parcela da população que se encontra 

ocupando áreas irregulares, sejam elas de propriedade do Município/Estado ou de 

particulares. 

Por outro lado, já existem significativas iniciativas por parte da municipalidade, 

no sentido de trazer para formalidade parte dos habitantes de áreas irregulares. 

Porém, a população ainda carece de esclarecimentos acerca da política de ocupação 

de áreas urbanas, bem como dos direitos e deveres que envolvem a moradia. 
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Há líderes comunitários envolvidos no objetivo de regularizar tais ocupações, 

mas enfrentam grande dificuldade, na maioria das vezes consequências da ausência 

de informações técnicas, e por esta razão, ficam à mercê da iniciativa pública. 

A influência política é forte em tais localidades, fator que causou dificuldade na 

extensão deste projeto para outras comunidades, pois algumas condicionavam a sua 

participação através da intermediação de agentes políticos. 

A relevância deste projeto deve ser destacada, especialmente em face do 

processo de revisão do plano diretor de palmas, e da necessária participação 

consciente da população. 
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MICROFLORA FÚNGICA ASSOCIADAS À SEMENTES DE ESPÉCIES 
NATIVAS E FLORESTAIS 
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Marcus Vinicius Souza Medeiros1 
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Flávia Fernandes Ribeiro de Miranda2  

 
 

RESUMO 

Considerando florestas nativas e plantadas, o Brasil possui uma área florestal 
significativa. Devido à importância e o potencial econômico do setor, são necessários 
estudos que envolvam todos os seus aspectos. Em um empreendimento florestal, 
sementes de boa qualidade são um dos suportes fundamentais para o seu sucesso. 
As sementes são tidas como o meio mais eficiente de disseminação de patógenos. A 
qualidade sanitária das sementes de espécies florestais é um fator importante na 
germinação, pois pode ocasionar perdas através da deterioração, anormalidades e 
lesões em plântulas. O trabalho teve como objetivo avaliar a associação de fungos 
com sementes de espécies florestais nativas. As sementes foram submetidas ao teste 
de sanidade pelo método "Blotter test", utilizando 20 sementes de cada espécie 
florestal. Foi adotado o período de incubação de 12 dias e posteriormente realizada a 
inspeção visual das sementes, examinando-as com auxílio de microscópio óptico. 
Havendo predominância de fungos dos gêneros Aspergillus sp. e Rhizopus sp.  
Palavras-chave: sanidade de sementes; cajuzinho-do-cerrado; patógenos.    
 

INTRODUÇÃO   

Levando em consideração florestas nativas e plantadas, o Brasil possui uma 

área florestal expressiva (SFB, 2010). O país apresenta grande competitividade no 

mercado de produtos florestais, devido principalmente às suas características 

edafoclimáticas e do desenvolvimento tecnológico na área silvícola (JUVENAL, 2002). 

Considerando a importância e o potencial econômico do setor florestal, são 

necessários estudos que envolvam todos os seus aspectos, não apenas o 

mercadológico e o de implantação. 
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A semente é o principal meio de propagação das espécies e base da 

regeneração natural da floresta (MELO et al, 2004).  Em um empreendimento florestal, 

sementes de boa qualidade são um dos suportes fundamentais para o seu sucesso.   

As sementes são tidas como o meio mais eficiente de disseminação de 

patógenos (NEERGAARD, 1979 apud HENNING, 2005). Propiciando dentre outras 

coisas a introdução de patógenos em áreas livres de doenças, que reduzem o 

estande, debilitam as plantas e causam epidemias (MENTEN & MORAES, 2006). 

Em relação a germinação, Martins Netto & Faiad (1995), afirmam que a 

qualidade sanitária das sementes de espécies florestais é um fator importante, pois 

pode ocasionar perdas através da deterioração, anormalidades e lesões em plântulas.   

As sementes são atacadas por patógenos, tanto no campo quanto nas operações 

subsequentes de colheita, secagem e beneficiamento (CARNEIRO, 1986).   

Na literatura mundial, várias espécies de fungos já foram relatadas em 

sementes de espécies florestais (MITTAR 1983, apud SANTOS, 2000). Dentre os 

gêneros mais comumente relatados encontram-se Aspergillus, Curvalaria, Fusarium, 

Mucor, Rhizopus e Trichoderma. Entretanto, segundo Santo et al. (2000), no Brasil os 

estudos sobre a população fúngica de sementes de espécies florestais ainda são 

escassos.  

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo avaliar a associação de 

fungos com sementes de espécies florestais nativas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

  

O experimento foi conduzido no laboratório de fitopatologia do campus de 

Ciências Agrárias e Ambientais da Católica do Tocantins, localizada no município de 

Palmas – TO, cujas coordenadas são 48°17'31.77"W e 10°17'2.80"S estando em uma 

altitude de 230 m. 

Foram utilizadas sementes das espécies florestais e nativas típicas do bioma 

cerrado: Angico-do-cerrado (Anadenthera falcata), Atã ou Ata (Annona squamosa), 

Cajuzinho-do-cerrado (Anacardium nanum), Jatobá (Hymenaea courbaril), Sucupira 

(Pterodon emarginatus), Tamboril (Enterolobium maximum ducke), Olho-de-cabra 

(Ormosia arbórea) e Xixá-do-cerrado (Sterculia strita).  
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O teste de sanidade foi realizado empregando-se o método de papel filtro de 

acordo com o manual de análise sanitária de sementes (BRASIL, 2009). Para a 

análise foram utilizadas 20 sementes por espécie, distribuídas em quatro repetições 

de 5 sementes, que a princípio passaram pelo processo de assepsia, que consistiu na 

imersão em álcool 70% por 30 segundos e enxágue em água destilada. As sementes 

foram acondicionadas de forma equidistantes em caixas Gerbox® esterilizadas 

contendo em seu interior duas folhas de papel filtro umedecidas com água destilada. 

Foi adotado o período de incubação de doze dias, sob temperatura de ± 32°C 

com fotoperíodo de 12 horas. Decorrido este período foi realizada a inspeção visual 

das sementes, examinando-as individualmente. A identificação dos fungos presentes 

foi realizada com auxílio de microscópio óptico, considerando as características 

morfológicas descritas por Barnett (1960).  

Foram calculadas as percentagens de sementes que apresentavam os gêneros 

de fungos identificados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Associado às sementes de espécies florestais analisadas foram detectados os 

seguintes gêneros fúngicos: Aspergillus, Penicillium e Rhizopus. 

Os fungos do gênero Rhizopus, manifestaram-se nas sementes de Ata, 

Cajuzinho-do-cerrado e Sucupira, em porcentagens de 20, 40 e 30 respectivamente 

(Tabela 01). Todas as espécies florestais analisadas em que ocorreu a germinação 

foram diagnosticadas com fungos do gênero Aspergillus e somente as sementes de 

Cajuzinho-do-cerrado apresentou incidência do gênero Penicillium, contaminando 

70% das sementes. 

Tabela 01. Incidência fúngica em porcentagem (%): Aspergillus, Penicillium e Rhizopus associados 

às sementes das espécies florestais Angico-do-cerrado, Ata, Cajuzinho-do-cerrado, Jatobá, Sucupira, 

Tamboril, Olho-de-cabra e Xixá-do-cerrado.  
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                                 Incidência de fungos (%) 

Espécies Florestais Aspergillus sp. Penicillium sp. Rhizopus sp. 

Angico-do-cerrado 10 0 0 

Ata 40 0 20 

Cajuzinho-do-cerrado 80 70 40 

Jatobá 10 0 0 

Sucupira 0 0 30 

Tamporil 40 0 0 

Xixá-do-cerrado 0 0 0 

 

De acordo com Machado (1988), a associação de sementes com fungos dos 

gêneros Aspergillus e Penicillium, ocorre após a colheita, durante o beneficiamento e 

armazenamento das sementes. 

A presença de fungos Aspergillus e Penicillium em alta porcentagem tende a 

prejudicar a qualidade das sementes pela redução da viabilidade. A presença 

frequente destes fungos de armazenamento nos lotes pode refletir nas condições de 

armazenamento dos mesmos.  

Carneiro (1986) cita a importância do aspecto sanitário de sementes de 

espécies florestais, visando à obtenção da melhoria da qualidade das sementes e 

mudas. Segundo o autor os maiores problemas ligados às doenças ocorrem durante 

a germinação e formação de mudas em viveiro e, geralmente, são causados por 

fungos.  

De acordo com a tabela 1, podemos observar que as sementes de Olho-de-

cabra e de Xixá-do-cerrado, não foram associadas a nenhum gênero fúngico. Nas 

sementes de Olho-de-cabra, o fato pode estar relacionado à rigidez do seu tegumento, 

resultando em baixa germinação. Em relação as sementes de xixá-do-cerrado, o fato 

pode estar relacionado à dormência profunda que a espécie apresenta, o que resulta 

em germinação lenta e desuniforme.  
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CONCLUSÃO 

A microflora fúngica observada em sementes de espécies florestais foi 

constituída, em sua maioria, por gêneros muito comuns em sementes. Havendo 

predominância de fungos dos gêneros Aspergillus sp. e Rhizopus sp. As sementes de 

Cajuzinho-do-cerrado apresentaram maior incidência fúngica, em contrapartida as 

sementes de Xixá-do-cerrado não manifestaram contaminação.   
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RESUMO 

O capim-santo (Cymbopogon citratus) tem diversas aplicações tão variadas quanto os 
muitos nomes que recebe. Tem várias utilidades como uso medicinal, cosmecêutico 
e culinário. Os hormônios de enraizamento líquidos prontos para uso são 
convenientes e geralmente contêm a porcentagem apropriada de hormônio sintético 
para o rápido desenvolvimento da raiz. O objetivo desse trabalho é avaliar o efeito de 
enraizador em tempos de aplicação na cultura do Capim-Santo.  Delineamento 
experimental adotado foi inteiramente casualizado com cinco tratamento e quatro 
repetições, sendo: tratamento 1 - dose 0 testemunha, tratamento 2 ficou dois minutos, 
tratamento 3 ficou sete minutos sob efeito do mesmo, tratamento 4 ficou quinze 
minutos sob efeito do mesmo e o quinto tratamento ficou vinte minutos. Os 
tratamentos foram observados por 27 (vinte e sete) dias, e depois avaliados os 
parâmetros:  comprimento do sistema radicular e comprimento da parte aérea.  Os 
dados foram submetidos a análise de variância no teste Tukey a 5% de probabilidade. 
Nas condições em que o experimento foi conduzido, pode-se concluir que 
estatisticamente não obtiveram diferença significativa entre os tratamentos para as 
variáveis avaliadas. 
Palavras-chave: Cymbopogon citratus , Raiz, Estaca, Brotamento. 

 

INTRODUÇÃO 

 O capim-santo (Cymbopogon citratus) tem múltiplas utilidades como uso 

medicinal, cosmecêutico e culinário. Além disso, o óleo essencial do capim-santo é o 

citral, sendo uma mistura de isômeros, que é utilizada pela indústria farmacêutica para 

síntese de ianonas e vitamina A, acompanhado de um pouco de mirceno. Tem ação 

calmante e espasmolítica comprovada, que é atribuída a presença do citral, 
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considerando-se a atividade analgésica devida ao mirceno (RÁDIO E TELEVISÃO 

RECORD S.A, 2007,p 01). 

De acordo com Ndiaye (2016, p 01), as plantas medicinais têm avaliadas as 

suas eficiências terapêuticas e a segurança do uso, dentre outros aspectos, estão 

cientificamente aprovadas a serem utilizadas pela população nas suas necessidades 

básicas de saúde, em função da facilidade de acesso, do baixo custo e da 

compatibilidade cultural com as tradições populares. Sendo que as plantas medicinais 

são classificadas como produtos naturais, a lei permite que sejam comercializadas 

livremente, além de poderem ser cultivadas por aqueles que disponham de condições 

mínimas necessárias. 

O método de propagação por estaquia é um procedimento simples e consiste 

basicamente no plantio de uma parte da planta que se deseja clonar para que a 

mesma gere uma nova planta. As plantas que forem geradas a partir desse método 

vão ter um desenvolvimento mais precoce, deve se ficar atento a fatores que possam 

dificultar ou até impedir o desenvolvimento dessa planta, como condições ambientais, 

tipo de substrato, profundidade do plantio, tipo de corte, entre outros. (OLIVEIRA, 

2013,p 01). 

De acordo com Redação (2017, p 01) assim que faz o uso do hormônio 

enraizante líquido vêm em duas formas que são: o pronto para uso e concentrado. 

Os hormônios de enraizamento líquidos prontos para uso são convenientes e 

geralmente contêm a porcentagem apropriada de hormônio sintético para o rápido 

desenvolvimento da raiz, isso é de fundamental importância para aumentar ou agilizar  

o desempenho do cultivar utilizado, vale salientar que algumas espécies de plantas 

requerem concentrações maiores do que outras, isso é de suma importância para o 

manejo adequado; por exemplo, uma planta de casca mais lenhosa podem necessitar 

de uma concentração duas vezes mais forte do que a necessária para as variedades 

de plantas de casca mais flexível.  

O objetivo desse trabalho é avaliar o efeito de enraizador em tempos de 

aplicação na cultura do Capim-Santo.   
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

  O experimento foi conduzido em duas etapas: Primeiro, no laboratório de 

sementes para montagem do trabalho e logo após o trabalho foi alocado na casa de 

vegetação, da área experimental da Faculdade Católica do Tocantins, localizada no 

município de Palmas – TO. 

As estacas foram retiradas na fazenda recanto das araras, municio de Monte 

do Carmo-TO. Foi utilizada tesoura de poda para efetuar o corte do capim-santo e as 

estacas foram colocadas em saquinhos de muda de polietileno de 15 cm de altura.  

 O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado com cinco 

tratamento e quatro repetições, sendo: Tratamento 1 - dose 0 testemunha, tratamento 

2 ficou dois minutos, tratamento 3 ficou sete minutos sob efeito do mesmo, tratamento 

4 ficou quinze minutos sob efeito do  mesmo e o quinto tratamento ficou vinte minutos.  

Para o preparo da calda foi utilizado o produto forth enraizador misturado com 

agua destilada com proporção de 1:1, com doses de 2 minutos, 7 minutos, 15 minutos, 

20 minutos e testemunha.  

 Para o preenchimento dos saquinhos foram utilizados substrato com fibra de 

côco, matéria prima principal: casca de pinus, agregante fibra de coco, vermiculita, 

casca de arroz e nutrientes. 

Após o trabalho montado o mesmo foi levado para a casa de vegetação onde 

ficou até o término do trabalho. Todos os tratamentos realizados na casa de vegetação 

foram feitos sob mesmas condições de temperatura, umidade, irrigação (duas vezes 

ao dia durante 30 muitos). 

           Os tratamentos foram observados por 27 (vinte e sete) dias, e depois avaliados 

os parâmetros:  comprimento do sistema radicular e comprimento da parte aérea. Os 

dados foram submetidos a análise de variância no teste Tukey a 5% de probabilidade 

 

RESULTADOS E DISCURSÕES 

 

Conforme podemos observar na tabela 1, não houve diferença estatística, ou 

seja, nenhum tratamento se sobressaiu, mas numericamente podemos observar que 

o tratamento 3 (15 minutos) se sobressaiu um pouco em relação aos demais 
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tratamento, e o tratamento 5 (testemunha) numericamente ficou inferior a todos os 

outros. 

 

Tabela 1 – Analise de variância na cultura do capim-santo sob diferentes cronologias 
de imersão na aplicação de enraizador. 

Tratamentos Comprimento Parte 

Aérea (cm) 

      Comprimento Sistema 

Radicular (cm) 

 

     

1= 02 Minutos     30,5000 a      15,5000 a 

2= 07 Minutos     33,7500 a      16,2500 a 

3= 15 Minutos     36,5000 a      15,7500 a 

4= 20 Minutos     28,0000 a      20,2500 a 

  5= 0   Minutos 

 

              23,5000 a         11,0000 a 

CV% 59,23   75,18 

 

Todos os tratamentos obtiveram uma média parecida, ficando claro que o efeito 

do enraizador não obteve significância no desenvolvimento radicular ou na parte aérea 

do capim santo, se comparado com o tratamento 5 (testemunha). 

Pensando comercialmente é inviável para o produtor tal procedimento nos 

moldes que esse experimento foi realizado, em vista dos resultados obtidos, pelo fato  

de ter que gastar com o produto e não ter o retorno financeiro esperado na colheita 

do mesmo. 

De acordo com o trabalho feito por Tofanelli et al. (2014), com o intuito de 

avaliar o potencial de propagação vegetativa de estacas semilenhosas de cultivares 

de pessegueiro tratadas com ácido indolbutírico (AIB) em dois métodos de aplicação, 

os ramos coletados de plantas-matrizes das cultivares Delicioso Precoce, Jóia 1 e 
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Okinawa, estacas semilenhosas foram preparadas com 10 a 15 cm de comprimento, 

diâmetro de 5 mm e desprovidas de folhas e foram submetidas aos tratamentos de 

imersão rápida por 5 segundos em soluções concentradas (0, 1250, 2500 e 3750mg.L 

-1 de AIB) e imersão lenta por 24 horas em soluções diluídas (0, 100, 200 e 300mg.L 

-1 de AIB). Posteriormente, foram plantadas em bandejas de poliestireno expandido, 

utilizando-se vermiculita de granulometria fina como substrato e colocadas em estufa 

sob nebulização intermitente por 45 dias. A cultivar Okinawa (29%) e o método de 

imersão rápida em AIB (9%) proporcionaram os melhores resultados de enraizamento. 

Não se recomenda a propagação das cultivares de pessegueiro Delicioso Precoce; se 

comparar com o experimento do capim-santo, mesmo sendo culturas diferentes, fica 

evidente que a cronologia não tem uma influência tão significativa assim no 

enraizamento, sendo que tanto o tratamento de 20 minutos de imersão quanto a 

testemunha não se diferenciaram estatisticamente. 

 

CONCLUSÃO 

  Nas condições em que o experimento foi conduzido, pode-se concluir que 

estatisticamente não obtiveram diferença significativa entre os tratamentos para as 

variáveis avaliadas.  
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RESUMO 

O aumento do cultivo da soja no Brasil tem trazido grandes avanços para a economia. 
Contudo, este segmento tem enfrentado grandes dificuldades para prosseguir de 
maneira positiva. Dentre os entraves da cultura está o problema da ferrugem asiática 
que está amplamente distribuída pelo país. O objetivo do trabalho foi realizar o 
levantamento da ocorrência da ferrugem asiática em diferentes épocas e regiões 
produtoras. O presente trabalho contou com a colaboração dos inspetores de defesa 
agropecuária da ADAPEC-TO que realizaram todo levantamento in loco nas 
propriedades. 
Palavras-chave: Phackopsora packyrhizi; epidemiologia, sojicultura. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A demanda mundial por alimentos, a suplementação e nutrição de animais 

monográstricos e ruminantes, e das indústrias de biocombustível são fatores que 

fazem com que a soja (Glycines max) seja um dos grãos mais produzidos em todo o 

mundo (FREITAS & MENDONÇA, 2016).   

Apesar dos números apontarem para uma constante progressão no tocante a 

produção de grãos da soja, o agricultor tem enfrentado uma série de desafios que 

dificultam o processo produtivo da oleaginosa. As dificuldades vão desde questões 

climáticas, mercadológicas, logísticas e fitossanitárias (PEREIRA JÚNIOR et al., 
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2010). O complexo de pragas e doenças que afetam a cultura da soja é muito vasto, 

que vão desde o início do plantio até o final do ciclo (CAMPE et al., 2014). 

 Dentre as diversas doenças que acometem a cultura de soja, sem dúvida a 

ferrugem asiática, que tem como agente etiológico um fungo biotrófico denominado 

Phackopsora packirhizi, é a mais devastadora de todas.  

 O controle preventivo e o monitoramento da doença são as práticas mais 

indicadas para a obtenção do sucesso na lavoura (NAVARINI et al., 2007). O trabalho 

de fiscalização dos inspetores de defesa agropecuária da Agência de Defesa 

Agropecuária do Estado do Tocantins – ADAPEC-TO visa, justamente, fornecer ao 

produtor de soja dados sobre a entrada da doença na lavoura, distribuição espacial, 

época do ano de maior ocorrência, dentre outros, através das visitas constantes in 

loco, proporcionando assim um controle mais efetivo da doença. 

 O objetivo desse trabalho consistiu em realizar o levantamento da ocorrência 

da ferrugem asiática nas diferentes propriedades agrícolas nas diversas regiões do 

estado e em diferentes períodos do ano. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O presente trabalho consistiu na realização do levantamento de detecção da 

doença em todas as propriedades que se dedicam à produção de soja. O trabalho foi 

realizado pelo corpo técnico da Agência de Defesa Agropecuária composto por 

engenheiros agrônomos distribuídos em todo Estado. Os mesmos realizaram 

semanalmente visitas aos locais de cultivo de soja onde foram coletadas amostras e 

posteriormente analisadas em microscópios estereoscópios para confirmação da 

presença de pústulas e urédias de Phackpsora packyrhizi. 

 Para este trabalho também foram utilizados dados primários presentes em 

literaturas inerentes ao tema. Os dados foram analisados, compilados e 

transformados em gráficos e tabelas. 

 

 

 

 



 

 

 195 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Em outubro, novembro e dezembro de 2016 foram coletadas 26, 68 e 136 

amostras respectivamente em todo estado do Tocantins, totalizando 230 amostras. O 

baixo número de amostras evidenciado no mês de outubro justifica-se por ser o início 

da safra e a arquitetura das plantas ainda não propiciarem um microclima favorável 

para o estabelecimento do agente causal. Além disso, os produtores fazem o 

tratamento de semente (preventivo) e em torno de 15 a 20 dias após o plantio realizam 

a primeira aplicação de fungicida, adiando um pouco mais o aparecimento do fungo.  

 Em todas as amostras foi constatada a ausência do fungo, ou seja, as amostras 

estavam livres do patógeno. Portanto, não ocorreu a doença no ano de 2016 entre os 

meses de outubro a dezembro. 

 No ano de 2017 as fiscalizações prosseguiram no mesmo formato, sendo que 

no mês de janeiro chegou-se ao patamar de 483 amostras coletadas e nenhuma 

ocorrência; fevereiro com 227 amostras e 2 confirmações, uma no município de Itacajá 

e outra no município de Porto Nacional. Em março foram coletadas 231 amostras e 

12 confirmações, sendo cinco amostras positivas para a ferrugem no município de 

São Valério, cinco em Lagoa da Confusão, uma em Pium e uma em Nova Rosalândia.  

No mês de Abril coletaram-se 99 amostras contendo 3 amostras infectadas pelo 

fungo, onde as mesmas estavam presente no município de Lagoa da Confusão. No 

mês de maio prosseguiram-se as coletas, totalizando 230, no entanto sem nenhuma 

ocorrência. Já no mês de junho houve maior intensidade do número de amostras, 

chegando ao total de 749 amostras. Não houve a ocorrência da praga em nenhuma 

das amostras. 

O mês de julho é marcado pelo início do período do vazio sanitário da soja no 

estado do Tocantins. Assim, só é permitido seu cultivo em locais de várzea, tais como 

os municípios de Lagoa da Confusão e Formoso do Araguaia. Deste modo foram 

coletadas 500 amostras contendo em quatro delas a presença do patógeno, todas no 

município de Lagoa da Confusão. 

O encerramento dos dados de levantamento de detecção da ferrugem asiática 

da soja contidos neste trabalho se deu no mês agosto, onde ocorreram 29 

confirmações de casos de ferrugem asiática, sendo 7 no município de Formoso do 
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Araguaia e 22 amostras infectadas com o fungo no município de Lagoa da Confusão, 

das 426 amostras coletadas. 

Os inspetores de defesa agropecuária, engenheiros agrônomos, da ADAPEC-

TO, coletaram no ano de 2017, até o mês de agosto o equivalente a 2.945 amostras 

de plantas de soja com suspeita da presença do fungo Phackopsora packyrhizi. Deste 

total, o patógeno estava presente em 50 amostras. O gráfico 1 evidencia os dados 

elencados acima.  

Gráfico 1: Ocorrência e distribuição da ferrugem asiática no ano de 2017 no Estado do 

Tocantins. 

 

Conforme podemos observar no gráfico 1 os meses de janeiro, novembro, 

dezembro, maio e junho foram de baixa ocorrência da praga e os meses de março e 

agosto destacam-se pelos maiores índices de presença do patógeno, justamente os 

meses em que se encerra os ciclos da cultura. Embora o mês de agosto esteja contido 

no período de vazio sanitário, o fato da alta incidência está relacionado ao final do 

ciclo da maioria das cultivares produzidas nas várzeas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O levantamento da ocorrência de ferrugem asiática realizado pelos inspetores 

de defesa agropecuária da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins 

– ADAPEC-TO tem sido uma ferramenta para o agricultor definir com mais acurácia 

0

10

20

30

40

Distribuição de Ferrugem Asiática nos 
diferentes meses - 2016/2017

Ocorrência de P. packyrhizi



 

 

 197 

as estratégias de controle da doença, pois determina as épocas e as regiões de maior 

incidência do fungo. 
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DIFERENTES DOSES DE NITROGÊNIO NA PRODUÇÃO DE 

MATÉRIA FRESCA NO ALGODOEIRO 

Kiara Alves Ramaio59  

Mike Kovacs de Sousa1 

 Evandro Reina60  

Cid Tacaoca Muraishi2 

 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar doses crescentes da aplicação de sulfato de 
amônia, na produção de matéria fresca do algodoeiro. O experimento foi realizado no 
Campus da Faculdade Católica do Tocantins, localizado em Palmas - Tocantins. O 
delineamento utilizado foi em bloco casualizado. Os tratamentos empregados foram 
diferentes doses de sulfato de amônia respectivamente, de 25 kg ha-1, 50 kg ha-1, 75 
kg ha-1, 100 kg ha-1 e 125 kg ha-1. O plantio foi realizado em fevereiro de 2016, a 
parcela do experimento apresentava dimensões de 9,60m x 12m de comprimento, 
perfazendo uma área de 115,2 m², os dados foram submetidos à análise estatística 
em maio de 2016. Segundo resultados estatísticos, a componente matéria fresca, 
obteve resultados satisfatórios em todos os tratamentos, identificando que em caso 
de aumento na oferta de fonte de nitrogênio para o vegetal, a planta conseguiria 
responder satisfatoriamente. 
 
Palavras-chave: Gossypium hirsutum; Doses de aplicação; Produção. 

 

INTRODUÇÃO 

O algodoeiro (Gossypium hirsutum L.) pertence à família Malvaceae, é 

originário das Américas e uma das quatro espécies de clima tropical mais cultivada 

mundialmente, por produzir alta qualidade de fibras que podem ser utilizadas na 

indústria de fiação, o caroço que pode ser usado na alimentação animal e humana, 

bem como, por produzir proteínas em quantidades elevadas (GOMES, 2013). 

A variação temporal da área foliar em uma cultura agrícola depende das 

condições edafoclimáticas da cultivar e da densidade populacional, entre outros 
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fatores. Geralmente, a área foliar aumenta até um máximo, decrescendo após algum 

tempo, sobretudo em função da senescência das folhas mais velhas. A fotossíntese, 

processo responsável pelo fornecimento da energia necessária ao crescimento e 

desenvolvimento da planta, depende do índice da área foliar (IAF). Assim, quanto mais 

rápido a cultura atingir o ótimo IAF e quanto mais tempo a área foliar permanecer 

ativa, maior será sua produtividade biológica (MONTEIRO, 2005). 

O nitrogênio tem uma função importante, pois faz parte da composição de 

todos os aminoácidos e proteínas, presente também na molécula de clorofila e alguns 

outros pigmentos. Doses aplicadas adequadamente vão estimular o crescimento, 

florescimento e regularizar o ciclo da planta, a produtividade é elevada e o 

comprimento e resistência da fibra são melhorados (RISSATTI, 2011).  

Os solos de cerrado, em geral, por serem profundos, apresentam 

características de valor elevado em capacidade de infiltração de água, em acidez 

hidrolítica, em toxidez de alumínio, na capacidade de fixação de fósforo e baixos 

níveis de potássio, cálcio e magnésio trocáveis, entre outras, a capacidade produtiva 

é baixa em condições naturais. Contudo, o potencial para uso com o algodoeiro é alto, 

uma vez corrigidas as deficiências nutricionais (EMBRAPA, 2003). 

Objetivou-se neste trabalho, obter informações sobre o uso de doses 

crescentes de sulfato de amônia, como fonte de nitrogênio, para avaliar qual dose 

resultaria em uma melhor resposta ao desenvolvimento da cultura do algodoeiro. 

 

METODOLOGIA 

 

  O experimento foi conduzido na área experimental da Faculdade Católica do 

Tocantins – FACTO, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais, localizada no 

município de Palmas - TO. A área experimental apresenta como coordenadas 

geográficas 48°17'31.77"W e 10°17'2.80"S e altitude de 230 m. A área conta com 

sistema de irrigação por aspersão e turno de rega automatizado, em dois períodos 

diários.  

A área foi preparada com aração com uma semana de antecedência. O 

experimento foi implantado a campo em fevereiro de 2016, utilizando a cultivar IAC 
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120, de ciclo tardio, espaçadas em 0,80m entre linhas e 0,15m entre plantas. Foram 

utilizadas na adubação de base, N, P2O5 e K2O, com fontes de sulfato de amônia 1,9 

g/m; super simples 9,6g/m e 6,5g/m de cloreto de potássio em todos os tratamentos, 

no momento do plantio. Após 15 dias da adubação de base, prosseguiu-se com 

diferentes doses de sulfato de amônia para cada tratamento, sendo elas 25 kg ha-1, 

50 kg ha-1, 75 kg ha-1, 100 kg ha-1 e 125 kg ha-1. Essas doses foram parceladas em 

três aplicações e efetuadas a cada 15 dias. 

 Os tratos culturais foram feitos de acordo com a necessidade da cultura, 

realizando o desbaste e a capina. Os dados para análise agronômica foram coletados 

quinzenalmente, a contar do dia 17 de março de 2016, totalizando cinco amostras de 

plantas por cada tratamento. Após a coleta de plantas a campo, prosseguiu-se com 

as amostra em laboratório para a obtenção do peso fresco, e só após armazenagem 

na estufa com uma temperatura à 105ºC em um período de 24 horas, foram efetuadas 

novamente a leitura do peso das plantas, obtendo a matéria seca. 

Após 84 dias, contados a partir do semeio, os resultados coletados foram 

submetidos à análise estatística, utilizando o programa SARVEI, para processamento 

dos dados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 De acordo com a Tabela 1, os resultados obtidos na estatística para a matéria 

fresca do algodoeiro, tanto a variável Época como os tratamentos, obtiveram 

resultados significativos ao nível de 5% de probabilidade. 

Tabela 1 - Tabela de análise de variância de diferentes doses de nitrogênio no 
algodoeiro. 

FV GL QM 

Época 4 517397,042102* 

Tratamento 4 29491,924085* 

R 2 0,027841 
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Erro 64 3084,771861 

Total corrigido 74  

CV (%) 29,46  

   

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01) * significativo ao nível de 5% de probabilidade 

(.01 =< p < .05) ns não significativo (p >= .05). 

  Conforme as médias apresentadas na Tabela 2 referentes a massa fresca, 

mostrou que a dosagem 125 kg ha-1 obteve a melhor média de 469, 27g. A dosagem 

de 100 kg ha-1 diferiu com 277,76g, as dosagens de 50 e 75 kg ha-1 apresentaram 

estatisticamente os mesmos resultados. E a dose de 25 kg ha-1 apresentou o pior 

resultado com média de 4,38g. 

Tabelas 2 - Médias dos dados referentes a diferentes doses de nitrogênio no 
algodoeiro em relação à matéria fresca(g). 

Tratamentos Médias 

 25 kg ha-1          4,38      d 

 50 kg ha-1      95,57    c 

 75 kg ha-1      95,58    c 

100 kg ha-1   277,76  b 

125 kg ha-1                             469,27a 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste Tukey 
ao nível de 5% de probabilidade. 

 
  Esses resultados corroboram com o de Junior et al., (2003) mostrando que a 

aplicação da maior dose de N proporciona aumentos nos valores de N foliar e na 

produtividade de algodão. 

  O Gráfico 1 demonstra que o algodoeiro corresponde de modo crescente as 

doses aplicadas de sulfato de amônia. Mostrando que houve um crescimento linear 

em relação a massa fresca, em que maior dosagem maior será a massa fresca. 
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Gráfico 1 - Dados referentes à diferentes doses de nitrogênio no algodoeiro em 
relação à matéria fresca(g). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Tais resultados são concordantes com aqueles obtidos por Oliveira e Balbino 

(1995) dizendo que os valores médios dos teores foliares de nitrogênio aumentaram 

com a aplicação da maior dose de N, e não foram significativamente modificados pelo 

sistema de aplicação de regulador e pela densidade de plantas.  

 
CONCLUSÕES 
 
  Os resultados obtidos mostraram que de acordo com aumento da dosagem de 

nitrogênio, houve aumento da massa fresca. Identificando que em caso de aumento 

na oferta de fonte de nitrogênio para o vegetal, a planta conseguiria responder 

satisfatoriamente. 
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DIFERENTES DOSES DE ÁCIDO GIBERÉLICO NA QUEBRA DE 

DORMÊNCIA DA SEMENTE DE GIRASSOL 
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 Letícia Marques Fernandes1  
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Cid Tacaoca Muraishi62 
 

RESUMO 

O girassol apresenta grande interesse no novo mercado dos biocombustíveis, em 
função do elevado teor de óleo em seus aquênios e de sua ampla adaptação às 
diferentes regiões edafoclimáticas do país. Este trabalho objetivou avaliar a quebra 
de dormência da semente de girassol imergida em diferentes doses de ácido 
giberélico. O experimento foi conduzido no Laboratório de Sementes da Católica do 
Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais no município de Palmas – 
TO. O delineamento foi inteiramente casualizado, realizado com 5 tratamentos com 
4 repetições, sendo os tratamentos consistindo em 0, 0,5, 1,0, 1,5 e 2,0 ml de ácido 
giberélico. Cada tratamento contou com 40 sementes de girassol, ficando imergidas 
durante o tempo de 60 minutos nas soluções. Em seguida colocadas em papel 
germitest, umedecidas com água destilada e enroladas. Mostrou-se que a dose de 
1,5 ml apresentou a maior porcentagem de germinação com 87,50 %, seguido pela 
dosagem de 2,0 e 0,5 ml de ácido giberélico, com 85 e 82,5 % respectivamente. A 
dosagem de 1,0 ml alcançou o poder de germinação de 72,5 % e a testemunha, 
com 60% de germinação. Assim, o tratamento da semente com ácido giberélico 
aumenta significadamente a porcentagem de germinação do girassol. 

Palavras-chave: Helliantus annus L; GA3; Germinação. 

 

INTRODUÇÃO 

O girassol (Helliantus annus L.) planta originária da América do Norte é uma 

espécie anual herbácea, de cultivo estival, dicotiledônea, pertencente à família 

Compositae, é cultivada em várias partes do mundo e apresenta atualmente cerca de 

20 milhões de hectares plantados (DICKMANN et al., 2005). No Brasil, o crescimento 
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da cultura em relação à área plantada está em ascendência (CONAB, 2005). Tendo 

uma grande importância econômica, utilizada na alimentação humana e animal, 

principalmente como fonte oleaginosa, devido a excelente qualidade do seu óleo 

(DICKMANN et al, 2005).  

Tal planta apresenta múltiplos usos de suas partes vegetativas, sobretudo de 

suas estruturas reprodutivas.  Suas flores são comercializadas como flores de corte; 

de seus frutos é extraído o óleo de girassol, muito empregado pela indústria 

alimentícia e sua semente é usada na alimentação de pássaros em cativeiro. Vale 

salientar que as sementes de girassol também têm sido utilizadas no Brasil na 

produção de biodiesel. Sua produção mundial ultrapassa 20 milhões de toneladas 

anuais de grãos (EMBRAPA, 2008). 

As giberelinas bioativas, como o GA3, promovem a germinação de sementes 

de plantas de várias espécies. Holey (1994) apresentou que o GA3 provoca a 

germinação da semente estimulando o crescimento do embrião e induzindo a 

produção de hidrolases enfraquecendo as estruturas ao redor do embrião. 

Algumas espécies, subespécies e variedades do gênero Helianthus 

apresentam o fenômeno da dormência, que se constitui num método eficaz que 

garante a sobrevivência e perpetuação da espécie, no entanto os efeitos da dormência 

em sementes para a agricultura podem ser negativos como, desuniformidade e 

análise incorreta da qualidade fisiológica, dificultando o processo de melhoramento, 

podendo ser quebrado com o uso de giberelina (FILHO et al, 1987). 

Segundo Castiglioni et al. (1997), dificuldades relacionadas com a germinação 

e emergência ocasionam desuniformidade das plântulas, durando até a colheita. 

Sendo os processos como germinação, crescimento vegetativo, florescimento, 

frutificação e maturação são afetados por diversos fatores, vistos que os hormônios 

vegetais atuam no controle de desenvolvimento dos componentes da produtividade. 
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Os reguladores vegetais podem acelerar e melhorar a ação da germinação de 

sementes, promovendo o crescimento das plantas jovens. As giberelinas formam os 

hormônios de mais largo espectro de atuação, ajudando no processo germinativo 

quando aplicadas em sementes dormentes e não dormentes (ALLEONI; 

BOSQUEIRO; ROSSI, 2000). 

Este trabalho objetivou avaliar a quebra de dormência de sementes de 

girassol imergidas em diferentes doses de ácido giberélico. 

 

 

METODOLOGIA 

 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Sementes da Católica do 

Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais no município de Palmas – 

TO, localizando-se na Rodovia TO 050, Loteamento Coqueirinho, Lote 7. Com 

coordenadas geográficas 48º16’34” W e 10º32’45” S em altitude de 230 m.  

O delineamento foi inteiramente casualizado, realizado com 5 tratamentos 

com 4 repetições, sendo os tratamentos consistindo em 0, 0,5, 1,0, 1,5 e 2,0 ml/L-1 

de ácido giberélico. Cada tratamento contou com 40 sementes de girassol, ficando 

imergidas durante o tempo de 60 minutos nas soluções. Em seguida colocadas em 

papel germitest, umedecidas com água destilada e enroladas. 

A avaliação foi realizada uma semana após a montagem do experimento. Os 

dados foram submetidos à análise de variância com 5% probabilidade e ao Teste 

Tukey, utilizando o software ASSISTAT.  

 

RESULTADO E DISCURSÃO 

 

De acordo com a Tabela 1, houve significância (P<0,05) na germinação das 

sementes de girassol sob imersão em diferentes doses de ácido giberélico. 

Tabela 1 - Análise de variância da quebra de dormência da semente de girassol 
com imersão a diferentes doses de ácido giberélico. 
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**significativo ao nível de 1% de probabilidade (p< .01) * significativo ao nível de 5% de 

probabilidade (.01 =< p < .05) ns não significativo (p >= .05). 

A Tabela 2, mostrou que a dose de 1,5 ml apresentou a maior porcentagem 

de germinação com 87,50 %, seguido pela a dosagem de 2,0 e 0,5 ml de ácido 

giberélico, com 85 e 82,5 % respectivamente. A dosagem de 1,0 ml alcançou o poder 

de germinação de 72,5 % e a testemunha, com 60 % de germinação.  

 

Tabela 2 – Valores da média da germinação (%) da quebra de dormência da 
semente de girassol com imersão a diferentes doses de ácido giberélico. 

 
TRATAMENTOS GERMINAÇÃO (%) 

0,0 ml L-1 60,00 b 

0,5 ml L-1 82,50a 

1,0 ml L-1   72,50ab 

1,5 ml L-1 87,50a 

2,0 ml L-1 85,00a 

CV (%) 13,01 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o 

Teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  
Conforme Stenzel et al. (2003) a ação de estímulo pela giberelina vem da 

síntese de enzima que digerem as reservas armazenadas no endosperma, formando 

açucares simples, aminoácidos e ácidos nucléicos, que são absorvidos e 

transportados para regiões de crescimento do embrião, estimulando o alongamento 

    FV                    GL                     SQ                       QM                       F 

Tratamentos            4                       2050,00                512,50                  5,04 ** 

Resíduo                   15                     1525,00                101,66 

Total                        19                     3575,00 
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celular, fazendo com que a raiz rompa o tegumento da semente, acelerando a 

germinação com maior uniformidade. Rodrigues & Leite (2004), demonstrou que o 

embrião sintetiza giberelinas e as libera para o endosperma durante a germinação. 

Vários autores, entre eles Rosseto et al. (2000) e Ferreira et al. (2001), 

mostraram que sementes tratadas com ácido giberélico apresentaram aumento na 

porcentagem de germinação.  

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o tratamento da semente com ácido giberélico aumenta 

significadamente a porcentagem de germinação do girassol, onde as doses de 0,5, 

1,5 e 2,0 ml/L-1 não apresentaram diferença estatísticas.  
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EFEITO DA MANIPUEIRA SOBRE O CRESCIMENTO MICELIAL 
FUSARIUM SUBGLUTINANS 

 

 Mike Kovacs de Sousa63  

Letícia Marques Fernandes1  

Ana Patricia Evangelista Barbosa1 

 Cid Tacaoca Muraishi64 

 

RESUMO 

O fungo Fusarium subglutinans, é a doença mais recorrente da cultura do abacaxi no 
Brasil, a qual é encontrada em quase todas as regiões produtoras. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar o uso de diferentes doses da manipueira sob o crescimento micelial 
do fungo Fusarium subglutinans “in vitro”. O delineamento utilizado foi de cinco 
tratamentos e quatro repetições, sendo as doses da manipueira diluídas nas 
concentrações de 0, 15, 30, 45 e 60 ml/L-1. O tratamento que proporcionou maior 
crescimento micelial foi de 15 ml/L-1 (13,20 mm) e melhor resultado observado foi para 
a dose de 60 ml/L-1 (5,15 mm). Isso implica na ação efetiva da manipueira, como uma 
alternativa como controle do Fusarium subglutinans, que inibiu o crescimento micelial 
em todas as doses avaliadas, sendo a dose de 60 ml/L-1 demonstrando o melhor 
resultado.  

Palavra-chave: Mandioca; Controle biológico; Desenvolvimento.  

 

INTRODUÇÃO  

No Brasil, o fungo Fusarium subglutinans, é uma doença muito comum na 
cultura do abacaxi. Esta doença pode provocar grandes perdas na produção de frutos, 
que podem atingir taxas superiores a 80%, caso a floração e a frutificação ocorram 
em períodos chuvosos e de temperaturas mais frias (EMBRAPA, 2011).   

Apesar do impacto sócioeconômico, doenças e pragas está entre os principais 
obstáculos o aumento da produtividade e produção com qualidade, obrigando ao uso 
constante de agrotóxicos. A resistência a agrotóxicos, desenvolvida por fungos 
fitopatogênicos de importância agronômica, é considerada um dos principais fatores 
limitantes na eficácia e na vida útil das mais variadas estratégias de controle das 
doenças no abacaxizeiro. Dentre essas doenças, a fusariose, causada pelo 
fungo Fusarium subglutinans f. sp. ananas, destaca-se por ser a que maior prejuízo 
econômico traz aos produtores, com perdas estimadas em 30-40% em frutos 
comercializáveis e 20% do material propagativo (SALES, 2012).  
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O uso do controle biológico em substituição ao químico é dependente da 
disponibilidade e da efetividade dos agentes de controle, bem como dos produtos 
comerciais contendo estes microorganismos. Entretanto, até o momento, são poucos 
os produtos biológicos disponíveis no mercado para essa modalidade de controle. 
Além disso, os preços são altos e a resposta é lenta, deixando o produtor mais 
vulnerável ao uso de agrotóxicos (LOPES, 2001). 

A Manipueira, ou seja, a água da mandioca pode trazer benefícios à agricultura 

com as diversas formas de utilização. Poucos produtores sabem, mas ela serve de 

adubo natural, tanto de solo, como foliar, podendo ser usada ainda na alimentação de 

ruminantes. A manipueira impura, quando adicionada à água, é mais venenosa que a 

pura. Ela é capaz de combater pragas e doenças. Então, deve ser utilizada no mesmo 

dia da sua coleta, pois depois disso, o ácido que faz parte do conteúdo da raiz é 

perdido. Com o manejo adequado, a água da mandioca pode até mesmo dobrar a 

produtividade da lavoura através da preservação de plantas que seriam perdidas por 

causa de pragas e doenças (PITOMBEIRA, 2013). 

O controle biológico, considerado como natural, constitui uma estratégia de 

grande interesse e importância para viabilizar a redução ou substituição do uso de 

defensivos (SILVA, 2011). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso de diferentes doses da manipueira 

sob o crescimento micelial do fungo Fusarium subglutinans “in vitro”. 

 

METODOLOGIA 

 

O trabalho foi conduzido no Laboratório de Fitopatologia da Católica do 

Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais, localizada no município de 

Palmas – TO, cujas coordenadas são 48°17'31.77"W e 10°17'2.80"S e altitude de 230 

m. 

  A manipueira, foi extraída com o auxílio de um liquidificador, utilizando a 

proporção de 1:1, com 1kg de mandioca e 1litro de água destilada, sendo peneirada 

para retirada dos resíduos, em seguida autoclavada por 10 minutos em uma 

temperatura de 100 ºC. As dosagens foram diluídas nas concentrações de 0, 15 ml/L-

1, 30 ml/L-1, 45 ml/L-1 e 60 ml/L-1 ainda em meio BDA fundente, misturado com Nutrient 

Agar vertidos em placas de petri, compondo cinco tratamentos com quatro repetições.  
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 Foi avaliado o crescimento micelial no período de 5 dias após da incubação em 

câmera BOD com fotoperíodo de 12 horas de luz e 12 horas no escuro numa 

temperatura média de 30 ºC.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

De acordo com a Tabela 1, o trabalho apresentou resultados satisfatórios, e 

significância para 1% de probabilidade mostrando a confiabilidade deste experimento.  

Tabela 1 - Quadro de análise de variância para as diferentes doses de manipueira 

no controle do Fusarium subglutinans. 

FV GL QM F 

Doses  4 435,452 89.5604** 

Resíduo 15      4,862  

Total 19   

CV 15,74 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01) * significativo ao nível de 5% de 
probabilidade (.01 =< p < .05) ns não significativo (p >= .05)         

                            
Tabela 2 – Dados referentes ao crescimento micelial (mm), em função de diferentes 

doses de manipueira. 

       Doses     mm 

      0 ml/L-1 31,95 a 

     15 ml/L-1 13,20   b 

     30 ml/L-1 

     45 ml/L-1 

     60 ml/L-1 

  9,56   bc 

10,16   b 

  5,15     c 

      Média 14,00 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste Tukey 
ao nível de 5% de probabilidade.  
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A Tabela 2, apresenta as doses utilizadas para o controle do fungo, mostrando 

que a dosagem mais eficaz foi a de 60 ml/L-1, no qual observou o menor 

desenvolvimento micelial com 5,15 mm. E o tratamento que se mostrou menos eficaz 

foi com a menor dose de 15 ml/L-1 apresentando 13,20 mm. As outras doses avaliadas 

apresentaram resultados significativamente iguais ao menor tratamento avaliado. 

 Assim mostra o poder de controle da manipueira que pode ser confirmado por 

Almeida (2008), o qual aborda a manipueira como excelente fungicida no controle de 

doenças e fortalece a planta. E o controle eficaz contra oídios e ferrugem, Antracnose, 

e também bacterioses.  

 

CONCLUSÕES 

  

O resultado revelou uma ação efetiva da manipueira como uma alternativa no 

controle do Fusarium subglutinans, que inibiu o crescimento micelial em todas as 

doses avaliadas, sendo a dose de 60 ml/L-1 demonstrando o melhor resultado. 
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TAXA DE NATALIDADE E PROLIFICIDADE DE BORREGAS A 

PASTO SUPLEMENTADAS COM DIFERENTES QUANTIDADES DE 

CONCENTRADO 

 

    Wadson Gomes Arrais1 

Juliana de Souza Pinto Pieroni2 

RESUMO 

A utilização de técnicas de suplementação em matrizes ovinas apresenta vantagens 
na produção animal no que se refere ao aumento da produtividade e redução de 
custos. Neste sentido, realizou-se um experimento com o objetivo de avaliar a taxa de 
natalidade e prolificidade de dois lotes de borregas ½ sangue Santa Inês e ½ sangue 
Dorper submetidas à suplementação proteica com 1% (T1) e 0,5% (T2) do seu peso 
vivo. Após 90 dias o fornecimento de ração foi suspenso, os dois lotes foram juntados 
em um único pasto e acrescentou-se um reprodutor a essas fêmeas que permaneceu 
com elas durante 60 dias de estação de monta. Após os 5 meses de gestação avaliou-
se a taxa de prolificidade e natalidade. O T1 atingiu uma taxa de natalidade 42,86% e 
o T2 uma taxa de 50%. Em relação à prolificidade não houve partos gemelares nos 
lotes. Com isso, conclui-se não houve diferença na taxa de natalidade e prolificidade 
desses tratamentos. 

Palavras-chaves: ovinos; produtividade; reprodução; suplementação.  

 

INTRODUÇÃO 

O crescimento da ovinocultura destaca-se nos últimos anos, devido ao principal 

produto oriundo desses animais, a carne, que apresenta crescente aceitação. Dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam para um rebanho 

ovino de 18.410.551 animais no Brasil em 2015, esse número representa um 

crescimento de 4,32% em relação ao ano anterior. O estado do Tocantins quando foi 

criado em 1989 quando apresentava 42.390 cabeças de ovinos, esse número, em 

2015, saltou para 134 mil cabeças. 

Com o desenvolvimento da ovinocultura a importância de pesquisas e a 

aplicação de tecnologias se tornam indispensáveis para a intensificação do sistema 

produtivo. Sendo importante também para obter agilidade, eficiência na produção e 

melhor rendimento de carcaça (ALBUQUERQUE; OLIVEIRA, 2015). 
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Nos sistemas de criação de ovinos é fundamental identificar fatores que 

interferem na produtividade, reduzem a taxa de prenhez, a prolificidade e, 

consequentemente, contribuem para baixa natalidade. Dentre esses fatores destaca-

se a nutrição que possui grande impacto no desempenho reprodutivo dos animais. 

Sendo assim, o trabalho teve como objetivo avaliar a taxa de natalidade e prolificidade 

de dois lotes de borregas ½ sangue Santa Inês e ½ Dorper submetidas à 

suplementação proteica com 0,5% e 1% do seu peso vivo.    

 

METODOLOGIA 

 

No experimento, realizado no setor experimental de ovinos e caprinos da 

Unidade II da Católica do Tocantins, foram utilizadas 14 fêmeas ½ sangue Santa Inês 

e ½ Dorper. Essas fêmeas ovinas apresentavam idade aproximada de 180 dias e peso 

médio de 25 Kg no início do experimento. As borregas receberam suplementação com 

concentrado proteico (17% de Proteína Bruta) oferecido às borregas no período de 20 

de fevereiro a 20 de maio de 2016. 

 Inicialmente, os animais foram pesados individualmente e divididos em dois 

lotes, de acordo com o peso médio dos animais, sendo o tratamento 1 (T1) lote de 

borregas que receberam a quantidade de concentrado de 1% do peso vivo e o 

tratamento 2 (T2) lote de borregas que receberam a quantidade de concentrado de 

0,5% do peso vivo. Em ambos os tratamentos as fêmeas foram mantidas em pasto de 

capim massai (Panicum maximum).  

Os animais foram pesados a cada 21 dias para o registro do ganho de peso 

durante o período de suplementação, resultando em um total de 4 pesagens. Aos 90 

dias, as borregas foram pesadas pela última vez e foram colocadas em um único lote. 

O fornecimento de concentrado foi suspenso para avaliação da eficácia reprodutiva 

entre as diferentes quantidades de concentrado fornecidas para os animais antes da 

estação de monta.  

Foi incluído ao lote um reprodutor da raça Santa Inês para fazer a cobertura 

das borregas durante a estação de monta. Para fins produtivos e reprodutivos a 

estação de monta determinada foi de 60 dias. As borregas permaneceram em 
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observação durante o período de gestação, ou seja, 5 meses ou 150 dias, para avaliar 

a taxa de natalidade e prolificidade das fêmeas que obtiveram prenhez.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir dos dados obtidos no experimento, pode-se observar na Tabela 1 o 

peso corporal das borregas no início do experimento e no final da suplementação, ou 

seja, até o momento em que foram colocadas junto com o carneiro, para realização 

da estação de monta. 

 

Tabela 1 – Peso inicial e peso final dos animais durante a suplementação 
com concentrado. 

Peso dos Animais em Kg 

Tratamento 1 (1% PV)  Tratamento 2 (0,5% PV) 

Animal Peso 

Inicial 

Peso 

Final 

Ganho de 

Peso 

Animal Peso 

Inicial 

Peso 

Final 

Ganho de 

Peso 

01 24,60 31,74 7,14 01 33,14 36,36 3,22 

02 32,40 40,26 7,86 02 28,76 33,00 4,24 

03 21,54 27,84 6,30 03 24,70 31,30 6,60 

04 39,50 47,56 8,06 04 26,80 28,36 1,56 

05 13,56 19,48 5,92 05 24,74 28,36 3,62 

06 22,80 30,26 7,46 06 20,84 25,30 4,46 

07 17,86 26,20 8,34 07 30,60 35,24 4,64 

Média 24,64 31,91 7,30 Média 27,08 31,13 4,05 

 

Os animais do T1 tiveram um ganho de peso superior aos do T2, 

provavelmente pelo fato deles terem recebidos maior quantidade de concentrado no 

período em que eles foram suplementados.  

Considera-se que o peso ideal para introduzir as borregas em estação de 

monta é de 70% do peso de uma ovelha adulta (50 kg). Sendo assim, observou-se 

que as borregas estavam com peso inferior, em média 63%, em relação a uma matriz 

adulta. As mesmas teriam que ter 35 Kg de peso vivo para que atingissem o peso 

recomendado. 
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No presente trabalho os resultados da taxa de natalidade e da prolificidade 

das borregas foram obtidos a partir da observação dos partos das borregas. Uma 

delas veio a óbito, resultando em um animal a menos no T2 como mostra na Tabela 

2. 

 
Tabela 2 – Taxa de natalidade e prolificidade das borregas de acordo com os 

tratamentos nutricionais antes da estação de monta. 
    TAXA DE NATALIDADE E PROFILIFICADE  

Tratamento 1 (1% PV)  Tratamento 2 (0,5% PV) 

Animal Parto Crias/parto Animal Parto Crias/parto 

01 1 1 01 0 0 

02 0 0 02 1 1 

03 0 0 03 1 1 

04 1 1 04 0 0 

05 0 0 05 1 1 

06 1 1 06 0 0 

07 0 0 - - - 

Taxa de Natalidade 42,86% Taxa de Natalidade 50,00% 

 

Observou-se uma baixa taxa de natalidade entre as borregas utilizadas no 

experimento. Segundo Mache (2011) a taxa de natalidade ideal de borregas até os 12 

meses é de 70,00%. Os números baixos de partos registrados no T1 de 42,86% e T2 

de 50,00%, podem ter ocorrido devido as borregas não terem recebido uma 

alimentação adequada durante a estação de monta e durante o período de gestação, 

pois a suplementação com o concentrado foram suspensas e a pastagem onde elas 

se encontravam estava de baixa qualidade devido ser no período seco. 

Outra hipótese é que se tenha ocorrido perdas gestacionais devido ao quadro 

crítico nutricional no início da gestação. Segundo Lima e Souza (2009) os índices de 

perda gestacional de ruminantes no período de pré-implantação são considerados 

cruciais. Nesta fase, há diversos fatores que coordenam a sobrevivência e 

crescimento dos embriões, dentre eles temos a atuação de citocinas, metabólitos, 

esteroides e fatores de crescimento entre outros.  

Sousa (2012) avaliou o flushing de ácidos graxos sobre a eficiência 

reprodutiva em ovinos mantidos em uma pastagem de capim massai e demonstrou 
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que a suplementação realizada no início da estação de monta tem efetividade para 

taxa de prenhez e prolificidade. Fato que reforça que as matrizes devem ter peso 

recomendado para cobertura e devem ser suplementadas antes e após o período que 

determina a estação de monta. O que resulta em melhores índices reprodutivos e 

menores perdas embrionárias. 

 

CONCLUSÃO 

As borregas suplementadas com 1% do peso vivo registram um maior ganho 

de peso durante a suplementação, quando comparados aos animais suplementados 

com 0,5% do peso vivo. Entretanto, a taxa de natalidade e prolificidade das borregas 

suplementadas com esses diferentes níveis de concentrado não são divergentes. No 

entanto, para maiores eficiências reprodutivas, sugerem-se novos trabalhos com 

diagnóstico precoce de gestação e suplementação durante a estação de monta. 
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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DOS EFEITOS ALELOPÁTICOS DE 
EXTRATOS VEGETAIS SOB A GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE 

TOMATE  
  

Caio Laércio Meyer65 

Jeremias José Ferreira Leite¹ 

Warlyton Silva Martins¹ 

Ingergleice Machado de Oliveira Abreu² 

 

  

RESUMO  

O experimento foi conduzido no laboratório de sementes do campus de Ciências 
Agrárias e Ambientais da Católica do Tocantins – Palmas–TO. Objetivou-se nessa 
pesquisa verificar os efeitos alelopáticos dos extratos aquosos de Eucalipto 
(Eucalyptus globulus Labill.), Boldo (Plectranthus barbatus Andrews), Trapoeraba 
(Commelina bengzaiensis L.) e Arruda (Ruta graveolens L.) em concentrações 
semelhantes na germinação de sementes da cultura do Tomate. O delineamento 
experimental foi de Blocos inteiramente casualizados com cinco tratamentos e quatro 
repetições, sendo os tratamentos T1 Testemunha – Água, T2 – Extrato de Arruda, T3 
– Extrato de Eucalipto , T4 – Extrato de Trapoeraba e T5 – Extrato de Boldo, para 
avaliar o índice de velocidade de germinação e porcentagem de germinação nas 
sementes do tomateiro. Os tratamentos foram avaliados diariamente durante 16 dias 
em que os resultados obtidos foram submetidos ao Teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade. Observando-se que o extrato aquoso de Boldo incidiu efetivamente na 
totalidade de 3,23% sobre o Índice da Velocidade de Germinação e germinação em 
si.  
  

Palavras – Chave: Alelopatia; Germinação; Solanum lycopersicum    

 

ITRODUÇÃO  

 

Molisch (1937) utilizou pela primeira vez o termo “Alelopatia” buscando definir 

o efeito em que uma espécie vegetal, ora denominada de “planta doadora”, têm-se a 

capacidade de liberar substâncias químicas no ambiente, que por sua vez e por 

intermédio desses compostos, afetam de maneira direta o crescimento e 

desenvolvimento de outras plantas que dividem espaço em conjunto (TUR et al., 

2012). Segundo Borella et al. (2011), as pesquisas alelopáticas fazem-se necessárias 
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tendo em vista que se relacionam tanto à perspectiva ecológica geral, quanto ao uso 

de ferramentas que possibilitam manipular interações alelopáticas, em aplicações 

práticas na agricultura, assim como no controle de pragas e espécies invasoras.  

Dentre as espécies com possível potencial alelopático destacam-se o Eucalipto 

(Eucalyptus globulus Labill.), o Boldo (Plectranthus barbatus Andrews), a Trapoeraba 

(Commelina beng/zaiensis L.) e a Arruda (Ruta graveolens L.). O conhecimento sobre 

a atividade alelopática pode contribuir para obtenção de novas moléculas para a 

síntese de herbicidas, além de ser um importante mecanismo ecológico (DIAS et al, 

2011).  

Objetivou-se nessa pesquisa avaliar os efeitos alelopáticos de extratos 

aquosos sob a germinação de sementes de tomate.  

METODOLOGIA 

 

O experimento foi desenvolvido no laboratório de sementes da Faculdade Católica do 

Tocantins, Campus II, na rodovia TO-050, município de Palmas Tocantins.  

Foram utilizadas para a produção dos extratos folhas frescas do Eucalipto, Boldo, 

Trapoeraba e Arruda.  As folhas foram adquiridas no comércio local, visto terem sidas 

inspecionadas anteriormente. Após, triturou-se o material vegetal com auxílio de 

liquidificador industrial formando o extrato bruto dos vegetais, esse foi filtrado com 

auxílio de papel filtro sendo diluído em 200 ml de água destilada para a extração total 

do extrato.   

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com 1 

testemunha (água) e 4 tratamentos (extratos) e quatro repetições de 50 sementes 

cada. Utilizou-se 200g de folhas de cada planta para 200g de água, diluindo-se ainda 

em 15% para melhor absorção destes durante a embebição das sementes, mantidos 

em geladeira até o momento de serem utilizados, segundo metodologia modificada de 

Periotto et al. (2004), seguindo os tratamentos T1 Testemunha – Água, T2 – Extrato 

aquoso de Arruda, T3 – Extrato aquoso de Eucalipto, T4 – Extrato aquoso de 

Trapoeraba e T5 – Extrato aquoso de Boldo. 

Na verificação do efeito dos extratos assim obtidos, na germinação do tomateiro, 

foram realizados testes de germinação utilizando-se placas de Petri com papel 

Germitest acondicionadas em bancadas de mármore, em temperatura ambiente, que 

após 16 dias verificou-se a porcentagem de germinação e o índice de velocidade de 

germinação (IVG) das sementes. Os resultados obtidos foram submetidos à análise 

de variância (ANOVA) e as médias, analisadas pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Na tabela 1, observa-se que houve diferença estatística significativa a nível de 

(p>= 0,05) para a interação dos extratos aquosos vegetais, indicando que os resíduos 

alelopáticos usados para obtenção do índice de alelopatia sob as sementes de tomate 

diferem entre si.   

Tabela 1. Resumo da análise de variância para a interação dos extratos e da velocidade de 
germinação obtidas nos diferentes tratamentos, Palmas – TO, 2017. 

Quadro de Análise  

FV  GL  SQ  QM  F  

Tratamentos  4  377.30000  94.32500  3.5328 *  

Resíduo  15  400.50000  26.70000    

Total  19  777.80000      

CV% = 13.28          
** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01), * significativo ao nível de 5% de 

probabilidade (0,01 =< p <0,05) e ns não significativo (p >= 0,05).  

Apesar de os compostos alelopáticos na maioria das vezes agirem como 

inibidores da germinação e do crescimento, alguns trabalhos demonstram que estes 

podem atuar como promotores de crescimento quando presentes em menores 

concentrações. 

A influência dos extratos aquosos de folhas sobre a germinação das sementes de 

tomate foi analisada através das seguintes características: Indicie de velocidade de 

germinação (IVG): foram contabilizadas as plântulas emersas após a semeadura. 

Dessa forma, teve-se a seguinte porcentagem para cada extrato sobe a germinação 

das sementes, Boldo (3.23%), Arruda (4.16%), Eucalipto (4.04%), Trapoeraba (4.00%) 

e H20 (3.25%). Diante disso, os que apresentaram maior eficiência reduzindo a 

velocidade de germinação foram respectivamente os extratos de boldo (Gráfico 1).  

 No gráfico acima se observa o efeito alelopático dos extratos sob a velocidade de 

germinação nas sementes de tomate. O extrato de boldo inibiu a velocidade de 

germinação a 3,23%.  Para Ferraz et al (2014), que estudou o efeito aquoso na cultura 

do tomate relata que, foi a menos afetada pelas concentrações dos extratos aquosos 

das folhas de eucalipto avaliadas, tendo em vista que nenhuma das características de 

emergência estudadas foram influenciadas.  
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Gráfico 1 – Representativo da velocidade de geminação para cada extrato avaliado. 

 

Fonte: Produzido pelos autores 

 

Conforme Yamagushi et al. (2011), os extratos aquosos de eucalipto mostraram maior 

efeito alelopático quando comparados aos de guaçatonga, sendo que para mostarda, 

brócolis, rúcula e rabanete, a partir da concentração de 70%, foi verificada inibição na 

germinação.  

CONCLUSÃO  

 

Pode-se concluir que não houve diferença estatística entre os tratamentos. 

Numericamente, o tratamento que teve maior representatividade na inibição da 

germinação foi o extrato aquoso de Boldo. 
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RESUMO 

O objetivo desse é avaliar a produção de mudas de Kalanchoe Pinnata através da 

estaquia sob doses de enraizador. O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado com 5 tratamentos e 4 repetições (T1: sem tratamento, T2: 2 ml de forth 

enraizador, T3:5 ml de forth enraizador, T4: 10 ml de forth enraizador, T5:20 ml de 

forth enraizador. Após avaliar os tratamentos pode-se concluir que o melhor 

tratamento com forth enraizador para a cultura da folha santa foi o tratamento T2 com 

41% de média do desenvolvimento radicular. 

Palavras-Chave: Enraizador, Estaquia, Kalanchoe Pinnata 

 

INTRODUÇÃO 

 Kalanchoe pinnata é popularmente utilizada para o tratamento de doenças 

inflamatórias, úlceras gástricas, queimaduras, diarreia, vômito, picadas de insetos, 

dores no corpo e como agente antifúngico e antibacteriano (OKWU e JOSIAH, 2006 

apud PINHEIRO et al, 2016). 

A espécie é popularmente conhecida como folha-da-fortuna, coirama, 

courama, courama-vermelha ou saião roxo. É uma planta herbácea ou sublenhosa, 

pouco ramificada, que atinge de 1,0 a 1,5 metros de altura, especialmente durante a 

                                                           
66 Alunos do Curso de Agronomia da Faculdade Católica do Tocantins: E-mail: 

diegoalmeidagro@gmail.com; bruno.memfaturas@outlook.com; victoria-milhomem@hotmail.com; 
natannv23@gmail.com; tiagocds0737@gmail.com 

67 Professora do Curso de Agronomia da Faculdade Católica do Tocantins: E-mail: 

ingergleice@catolica-to.edu.br  

 

mailto:diegoalmeidagro@gmail.com
mailto:bruno.memfaturas@outlook.com
mailto:victoria-milhomem@hotmail.com
mailto:natannv23@gmail.com
mailto:tiagocds0737@gmail.com
mailto:ingergleice@catolica-to.edu.br


 

 

 226 

floração. Suas folhas são opostas, suculentas, ovaladas e de margem crenada com 

10 a 20 cm de comprimento. Suas flores podem medir até 5 cm de comprimento, são 

violáceas, pendentes, dispostas em inflorescências robustas. Os frutos são 

membranáceos e as sementes elipsoides (KAMBOJ e SALUJA, 2009; LORENZI e 

MATOS, 2008).  

A estaquia é o método de propagação assexuada mais importante e utilizada 

para a produção de mudas de muitas espécies de ornamentais e algumas frutíferas 

(DONADIO, 2000). As estacas podem ser obtidas de porções vegetativas de caules, 

caules modificados (rizomas, tubérculos e bulbos), folhas e raízes. (PEREIRA, 2003). 

A estaquia é considerada, dentre os métodos de propagação vegetativa, a 

técnica de maior viabilidade econômica, permitindo, com baixo custo, a multiplicação 

de espécies em um curto período de tempo. Contudo, o sucesso da propagação e 

sobrevivência da estaca é influenciado por diversos fatores, entre eles o grau de 

lignificação, tipo de substrato, uso de substâncias estimulantes e presença de folhas, 

dentre outros (SARNO, 2014 apud LISBOA et al, 2016). 

 O enraizamento das estacas é influenciado pelas condições de crescimento, 

de idade e de características internas da planta-matriz, tais como o conteúdo de 

água, teor de reservas e de nutrientes e o nível hormonal na ocasião da coleta das 

estacas. De modo geral, estacas provenientes de plantas jovens enraízam com mais 

facilidade (EMBRAPA, 2001) 

 A escolha do tipo de estaca a ser utilizada tem grande importância, 

principalmente, para aquelas espécies com dificuldade de formar raízes adventícias. 

Em relação à posição ocupada no ramo de origem, as estacas podem ser apicais (ou 

terminais), medianas ou basais. Existem diferenças marcantes na composição 

química da base ao ápice dos ramos e, assim, são observadas variações na 

formação de raízes de estacas feitas de diferentes partes dos ramos. Quanto à 

consistência e o grau de lignificação dos tecidos, as estacas podem ser herbáceas, 

semilenhosas e lenhosas (EMBRAPA, 2001). 

Forth enraizador é um fertilizante balanceado para favorecer o 

desenvolvimento das raízes das plantas. Um produto destinado a implantação de 

jardins, transplantes, produção de mudas, estaquia, alporquia, divisão de touceiras 

ou qualquer trato cultural que necessite favorecer a formação de raízes. Sua 
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formulação balanceada com macro e micronutrientes contém além de nutrientes, a 

mais nova tecnologia empregada na agricultura mundial o extrato de algas marinhas 

(TECNUTRI,2013). 

  Objetivo desse é avaliar a produção de mudas de Kalanchoe Pinnata através 

da estaquia sob doses de enraizador. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: 

O experimento foi conduzido no Laboratório de sementes localizado na 

Faculdade Católica do Tocantins, Campus 2, Palmas-TO e depois levado para a 

estufa. 

Os ramos de Kalanchoe Pinnata para obtenção das estacas foram 

selecionados quando se apresentaram maduros e lignificados, com diâmetro entre 8 

mm e 12 mm. As estacas foram cortadas entre 2 e 3 cm nos entrenós com a gema 

centralizada. As estacas foram extraídas em uma propriedade rural do município de 

Palmas -TO no dia da realização do plantio. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 5 tratamentos 

e 4 repetições (T1: sem tratamento, T2: 2 ml de forth enraizador, T3:5 ml de forth 

enraizador, T4: 10 ml de forth enraizador, T5:20 ml de forth enraizador 

 As estacas foram submersas em hormônio enraizador da marca comercial 

Forth por 3 minutos em diferentes concentrações, e delineadas conforme tabela 

abaixo:  

Após o tratamento das estacas as mesmas foram colocadas em sacos de 

polietileno para mudas, preenchido com substrato comercial, composto por casca de 

pinus, esterco, serragem, fibra de coco, vermicula, casca de arroz, cinzas, gesso 

agrícola, carbonetos de cálcio, magnésio, termofosfato magnesiano e aditivos 

(fertilizantes), umedecido em água.     

 As estacas foram plantadas nos sacos com uma profundidade de 2 cm, 

posteriormente transportados a estufa onde permaneceram até o termino do 

trabalho. A irrigação foi realizada 1 vez durante todos os dias de seu ciclo, aplicando-

se uma lâmina de água de 100 ml para cada irrigação. 
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  Após 21 dias do início do trabalho foi avaliado o comprimento do sistema 

radicular, comprimento da parte aérea e número de brotações. 

   Os resultados foram submetidos a análise por meio de gráfico.  

 

RESULTADO E DISCUSSÃO  

Segundo o gráfico 01 o tratamento que melhor desenvolveu o sistema 

radicular após o uso dos tratamentos, foi o tratamento 02 com a concentração de 2 

ml de forth enraizador. Os demais não houve brotação e desenvolvimento radicular. 

Sabe-se que o estágio fenológico da planta matriz influencia no pegamento das 

estacas. Como as estacas usadas para esse trabalho apresentavam-se jovem, pode 

ter influenciado no seu enraizamento.  

Outro fator que pode ter influenciado no desenvolvimento das estacas por ser 

a espessura e o número de gemas viáveis, além dos fatores externos (ambientais). 

 

Gráfico 01 – Media da porcentagem de enraizamento das estacas de folha santa 

sob doses de enraizador Forth. 

 

 

 

Conforme Silva et al, 2011, outro fator que pode influenciar o número de 

mudas produzido é a época inadequada para coleta de estruturas vegetativas de 
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algumas espécies vegetais medicinais, aliado ao substrato inadequado para 

favorecer o enraizamento dos meios de propagação. 

 

CONCLUSÃO  

Após avaliar os tratamentos pode-se concluir que o melhor tratamento com 

forth enraizador para a cultura da folha santa foi o tratamento T2 com 41% de média 

do desenvolvimento radicular.  
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RESUMO 

O objetivo desse trabalho foi estimular dosagens diferentes de enraizador na 

germinação do jiló (Solanum Aethiopicum) em diferentes repetições. O delineamento 

experimental foi realizado com cinco tratamentos de dosagem diferentes, quatro 

repetições, em cada tratamento contendo 200 sementes. Os tratamentos consistiram 

na utilização de enraizador Forth. Com as seguintes dosagens T1: Dose zero de 

enraizador, T2: 0.75ul, T3:200ul, T4:700ul, T5:1000ul. Aos 15 dias, avaliaram-se a 

porcentagem de germinação das sementes. 

Palavras-chave: Solanum aethiopicum, Bioestimulantes, porcentagem de 

germinação. 

INTRODUÇÃO 

O Jiló é originário da Índia ou da África e foi introduzido no Brasil por escravos, 

pertence à família Solanácea e seus frutos são de coloração verde-clara ou verde-

escura quando imaturos, tornando-se laranja-avermelhados quando maduros. A 

colheita se inicia aos 90-120 dias da semeadura e pode-se prolongar até 100 dias. 

Geralmente para o consumo os frutos são colhidos imaturos e sua principal 

característica é possuir o sabor amargo (BLAT; BRANCO;TRANI, 2014). 

Desta Forma, as plantas estão sujeitas a condições de múltiplos estresses que 

limitam o seu desenvolvimento e suas chances de sobrevivência, onde quer que elas 

cresçam (LARCHER, 2006). Um dos métodos para a determinação da tolerância das 

plantas ao estresse hídrico e salino é a observação da capacidade germinativa das 
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sementes em tais condições, geralmente testadas em laboratório. (PELEGRINI; 

BORCIONE; NOGUEIRA; KOEHLER; QUOIRIN, 2013). 

Sob baixos níveis de umidade no meio germinativo, é comum o 

desenvolvimento de mecanismos protetores contra a dessecação ou para evitar a 

parada do desenvolvimento (BEWLEY; OLIVER, 1992), porém um estresse hídrico 

severo resulta em desequilíbrio metabólico (BLACKMAN et al., 1992). Mesmo assim, 

a respiração pode continuar nos tecidos com potenciais abaixo de -1,10 MPa, 

mantendo o organismo vivo com um metabolismo baixo (VERTUCCI, 1989). 

Entre os produtos com ação de reguladores de crescimento vegetal encontram-

se os bioestimulantes, os quais vêm demonstrando resultados expressivos no 

aumento de produtividade em algumas culturas. (Araujo, 2017) 

Os bioestimulantes são misturas de dois ou mais reguladores vegetais com 

outras substâncias (aminoácidos, nutrientes e vitaminas). Durante o ciclo de 

desenvolvimento da cultura, esses produtos, podem estimular o crescimento vegetal 

através de uma maior divisão celular, elongação celular e diferenciação celular, e, 

dessa forma, aumentar a capacidade de absorção de nutrientes e água, refletindo 

diretamente no desenvolvimento (germinação de sementes, crescimento e 

desenvolvimento, floração, frutificação, senescência) e na produtividade das mesmas 

(SILVA et al., 2008). (Hermes; Nunes; Nunes, 2015) 

Visou este trabalho avaliar a capacidade da germinação das sementes de jiló 

sob doses de enraizar em estresse salino. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 

O trabalho foi realizado no laboratório de sementes na Faculdade Católica do 

Tocantins, campos II situada nas proximidades da rodovia TO-050, Loteamento 

coqueirinho, palmas – TO. 

O delineamento experimental inteiramente casualizado com cinco tratamentos 

de dosagem diferentes do enraizador (forth), (T1: testemunha, T2: 0.75ML, T3:200ML, 

T4: 700ML, T5: 1000ML) e quatro repetições, com 50 sementes cada. 

Foram contadas 200 sementes, em seguida foram tratadas com Forth 

(enraizador), separadas em 4 repetições contendo em cada 50 sementes. Foram 
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colocadas dentro das caixas de gerbox, com duas folhas de papel filtro abaixo e sobre 

as sementes. 

O preparo da solução foi realizado com 250 ml de agua (H2o) e 2,5 gramas de 

sal (Nacl), molhando diariamente conforme a necessidade. 

As caixas gerbox após os tratamentos foram colocadas na câmara germinadora 

em 50 °C onde foram avaliados durante 15 dias, e os dados expressos em 

porcentagem na forma de gráfico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No Gráfico 01, a seguir, mostra as seguintes informações: No tratamento que 

foi aplicado a maior quantidade de enraizado (T5) obtive-se um melhor resultado na 

sua germinação e nos outros tratamentos em que o enraizador foi aplicado com menor 

quantidade obteve um resultado decrescente, com relação a quantidade de 

bioestimulante aplicado e à porcentagem de germinação das sementes. Com isso 

podemos perceber que com o uso do enraizador e sob o estresse salino a taxa de 

germinação teve um aumento gradativamente. 

 

Gráfico 01 – Porcentagem de germinação da cultura do jiló sob estres salino em 
doses de enraizador 
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Os tratamentos consistiram na utilização de enraizador Forth. Com as seguintes dosagens T1: Dose 

zero de enraizador, T2: 0.75ML, T3:200ML, T4:700ML, T5:1000ML. 

O T1 a salinidade provocou na porcentagem de germinação e no índice de 

velocidade de germinação significativo aumento. O T2 não teve desempenho na 

porcentagem na germinação pois sua quantidade de dosagens de enraizador, agua e 

sal não foi suficiente para a germinação. O T3 teve baixa porcentagem de 

desempenho pois sua dosagem de enraizador, agua e sal foi baixa. O T4 teve um 

médio intercalado porcentagem pois sua dosagem de enraizador, agua e sal foi 

mediana. O T5 teve o melhor desempenho pois sua dosagem de enraizador, agua e 

sal, foi suficiente para um melhor resultado. 

A redução na porcentagem de germinação e o atraso no início do processo 

germinativo com o aumento do estresse salino podem estar relacionados com a seca 

fisiológica produzida, pois quando existe aumento da concentração de sais no meio 

germinativo, há uma diminuição do potencial osmótico e, consequentemente, uma 

redução do potencial hídrico (Fantiet al., 2004). Esta redução pode afetar a cinética 

de absorção de água pelas sementes. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se com esse trabalho que as maiores dosagens de enraizador com a 

combinação salina no tratamento (T5) com 20% de germinação, obtém-se melhor 

resultado na germinação de Jiló.  
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ESTUDO E AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DO SOLO 

SOB DIFERENTES CONDIÇÕES DE MANEJO 

Jeremias José Ferreira Leite70 

 Caio Laércio Meyer¹  

Warlyton Silva Martins¹ 

Alexandre Barreto Almeida dos Santos71 

 

RESUMO 

O trabalho foi conduzido na área experimental do campus de Ciências Agrárias e 

Ambientais da Católica do Tocantins – Palmas - TO, no período de fevereiro a março 

2017, com o objetivo de avaliar a existência de compactação do solo em locais nas 

áreas de pastagens para caprinos e ovinos, experimental de cultivo de milho e de APP 

(Área de Preservação Permanente). Para a verificação da compactação do solo 

avaliou-se: densidade aparente do solo, densidade de partículas, porosidade e 

utilização do penetrômetro. Realizou-se a coleta do solo a campo com auxílio do anel 

volumétrico, posteriormente foi levado ao laboratório e seco em estufa em 

temperatura de 105°C, durante 24 horas. Após a secagem foram realizadas as 

avaliações físicas do solo. A utilização do penetrômetro permitiu a confecção de 

gráfico para cada ambiente estudado. Diante dos resultados inquire-se que a 

compactação do solo é inteiramente relacionada ao tipo de manejo que o solo é 

submetido, podendo afirmar que os valores da densidade aparente, porosidade e 

resistência do solo à penetração da haste variaram conforme a utilização do solo. 

Palavras-Chave: Compactação; Penetrômetro; Densidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A estrutura do solo refere-se ao agrupamento e organização das partículas do 

solo em agregados e relaciona-se com a distribuição das partículas e agregados num 
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volume de solo, considerando que o espaço poroso é de importância similar ao 

espaço sólido, a estrutura do solo pode ser definida também pelo arranjamento de 

poros pequenos, médios e grandes, com consequência da organização das partículas 

e agregados do solo (REINERT e REICHERT, 2006). 

Segundo Oliveira et. al., (2015) a utilização dos diferentes sistemas de manejo 

proporciona principalmente alterações na estrutura do solo. Os efeitos ocasionados 

nas propriedades físicas do solo são diferenciados e dependem do tipo de preparo do 

solo adotado em cada sistema de manejo (SILVA et. al. 2013). A degradação da 

estrutura do solo pode reduzir a produtividade das culturas, a porosidade total, e a 

infiltração de água no solo (SILVA et. al. 2013 apud. LOURENTE et al., 2011). 

Para avaliação da qualidade do solo, algumas das principais propriedades e 

fatores físicos considerados adequados para descrevê-la são: densidade de 

partículas, porosidade, resistência mecânica do solo à penetração (SILVA et. al. 2013, 

apud. INGARAMO 2003). 

Deste modo, objetivou-se verificar a existência de compactação nos locais 

estudados, com a avaliação da densidade aparente, porosidade do solo e utilização 

do penetrômetro de impacto.  

METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido na área experimental agrícola da Faculdade Católica 

do Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais, localizada no município de 

Palmas – TO, cujas coordenadas são 48°17'31.77"W e 10°17'2.80"S estando em uma 

altitude de 230 m. A avaliação do nível de compactação do solo foi realizado em três 

ambientes da instituição: área de pastagens para caprinos e ovinos, área experimental 

de cultivo de milho e na área de APP (Área de Preservação Permanente) situada entre 

duas áreas experimentais da faculdade. Avaliou-se a densidade aparente do solo, 

densidade de partícula e porosidade, segundo as metodologias da EMBRAPA - 

Manual de Métodos de Análise de Solo (CLAESSEN et al. 1997). Concomitantemente 

utilizou-se o penetrômetro de impacto para verificar a existência de camadas 
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compactadas (KAMAK, 2017). Os dados foram submetidos a análise de variância e 

ao teste de Tukey. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a análise estatística obtiveram-se os seguintes resultados: 

 

Tabela 1 - Médias dos Tratamentos. Palmas - TO, 2017. 

Análise de Variância 

 Áreas 

Atributos Cultivo Pastagem APP 

Densidade Aparente (g /cm³) 1.37 a 1.40 a 1.16 b 

Porosidade do Solo (%) 43.43 ab 37.21 b 48.01 a 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado 

o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

De acordo com dados expostos na Tabela 1, constata-se que a área de 

pastagem apresentou o menor percentual de porosidade e maior densidade 

aparente, provavelmente devido ao pisoteio intensivo dos animais sobre a área. A 

área de cultivo apresentou percentual maior e densidade aparente menor em relação 

a área de pastagem, visto que, na faculdade Católica, o solo das áreas experimentais 

é manejado de forma convencional, utilizando-se da aração e gradagem que 

contribuem para a desestruturação do solo e redução da porosidade. Já o solo de 

APP apresentou maior percentual de porosidade e menor valor de densidade 

aparente por se tratar de área com ausência de revolvimento, alto teor de matéria 

orgânica e melhor estruturação.  

Após a coleta dos dados a campo com o penetrômetro, avaliou-se a 

resistência do solo à penetração da haste do equipamento. Considerou-se valores 
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acima de 2 MPa como indicadores de compactação no solo, podendo prejudicar o 

desenvolvimento radicular das plantas, conforme o gráfico 1:  

Gráfico 1 – Resistência do solo 

O gráfico acima apresenta a resistência do solo a uma profundidade de até 20 

cm, pode-se notar o solo compactado na área de pastagem, principalmente entre 14 

a 20 cm de profundidade. Esta compactação pode ser explicada pelo intenso pisoteio 

dos animais na área, causando adensamento do solo e reduzindo sua porosidade.  

Na área de preservação permanente (APP) verifica-se a resistência do solo à 

penetração da haste abaixo de 1 MPa em todo o perfil de 20 cm de profundidade. Isto 

ocorre devido ao solo de mata receber um aporte constante de matéria orgânica 

proveniente da parte aérea da vegetação, constituindo um solo mais estruturado com 

maior porosidade. A ausência de revolvimento de solo nesta área também contribui 

para a melhor qualidade física deste solo.  

Na área de cultivo do milho observa-se uma resistência do solo à penetração 

abaixo de 2 MPa até cerca de 16 cm de profundidade. Na profundidade de 18 cm 

observa-se uma alta resistência à penetração, representando uma camada de 

impedimento ao crescimento radicular das plantas, tal camada é comumente 

conhecida como “Pé de grade”. Esta camada compactada pode ter se originado pelo 

revolvimento constante do solo em uma mesma profundidade durante longo período 

de tempo. De acordo com Stone e Silveira (1999), o comportamento dos sistemas de 

preparo do solo em relação à resistência à penetração refletiu-se na distribuição do 
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sistema radicular, ocasionando maior concentração de raízes na camada superficial 

do solo. 

CONCLUSÃO 

 No local que representa o solo de mata não há indícios de compactação, visto 

a baixa densidade aparente do solo (1,16 g/cm³) e baixa resistência à penetração da 

haste (valores abaixo de 1 Mpa); 

  No local que representa a área de pastagem há indícios de compactação, visto 

o alto valor de densidade aparente (1,40 g/cm³) e alta resistência a penetração da 

haste (valores acima de 2 Mpa);  

  O local da área de cultivo apresenta valores intermediários de densidade 

aparente do solo e porosidade, porém o uso do penetrômetro permitiu detectar 

camada compactada entre 17 e 19 cm de profundidade. 
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RESUMO  

            O trabalho cientifica teve como objetivo avaliar o crescimento do sistema 

radicular dos perfilhos plantados e tratados com o bioestimulante Forth Enraizador, no 

intuito de observar se ouve mudança no processo de enraizamento. Foram 4 

tratamentos consecutivos de 2ml; 5ml; 10ml e 20ml, e um experimento sem 

tratamento. Cada concentração foi diluída em 100ml de agua, a parte da radícula de 

4 perfilhos em cada experimento ficaram submersos por três minutos e logo após 

colocados em saquinhos de mudas com substrato. Ao final resultou no não 

desenvolvimento do tratamento 5 e no melhoramento expressivo do tratamento 3, 

concluindo que para a cultura trabalhada, a proporção de 5ml do enraizador para 

100ml de agua é o recomendado, com tratamento de 20ml para essa proporção em 

agua, causará a queima da planta por total. 

Palavras-chave: Cymbopogon citratus, Melissa officinalis L. 

INTRODUÇÃO 

              Cymbopogon citratus (DC.) Stapf é uma planta da família Poaceae, nativa da 

Índia, arquipélago de Java, Sumatra e sudeste da Ásia, mais conhecida como capim 

limão, capim cidreira ou erva cidreira. É uma planta perene, herbácea, que tem origem 

nas regiões tropicais e semi-tropicais do continente Asiatico, mas que se adaptou bem 

nas Américas, tanto na do Sul quanto na do Norte, além da África e em outros 

continentes tropicais (RIBEIRO & DINIZ, 2008). 
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               O capim-limão é propagado por mudas, que são formadas por perfilhos 

retirados da planta mãe pela divisão de touceiras. Com técnicas de cultivo e 

conservação do solo, é possível plantar mudas de capim-limão em grande parte das 

regiões do país. Estudos sobre a propagação de espécies medicinais são de elevada 

importância, uma vez que servem de base para a melhor domesticação e o sucesso 

do cultivo dessas plantas (GOMES, 2013). 

           FORTH Enraizador é um fertilizante balanceado para favorecer o 

desenvolvimento das raízes das plantas. Um produto destinado a ampliação de 

jardins, transplantes, produção de mudas, estaquia, alparquia, divisão de touceiras ou 

qualquer trato cultural que necessita favorecer a formação de raízes (TECNUTRI, 

2017).  

          O trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento das mudas da cultura 

capim-limão sob doses de enraizador Forth.  

 

MATERIAL E MÉTODOS: 

           O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Sementes da Faculdade Católica 

do Tocantins.  

 A cultura utilizada foi a do Capim-limão sendo podado e utilizado a parte inferior da 

planta com o seu sistema radicular espesso e com folhas cortadas. 

            Perfilhos de mudas do capim-limão foram tratados com o enraizador 

Forth que é um fertilizante balanceado para estimular o desenvolvimento das 

raízes das plantas, utilizado com diferentes concentrações em determinada 

quantidade de agua e foram acompanhados os resultados no seu sistema radicular. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 5 tratamento e 4 

repetições, sedo feito com 2ml; 5ml; 10ml e 20ml do bioestimulante misturado com 

100ml de agua sendo introduzidos na solução onde ficou por aproximadamente três 

minutos. 

           Logo após os ramos foram introduzidos em saquinhos plásticos de 20x15 com 

substrato composto por casca de pinos e fibra de coco, logo após foi etiquetado 

conforme a solução. O trabalho foi levado para área experimental da instituição onde 

ficará   60 dias na estufa com irrigação manual no período noturno para melhor 

absorção e assim será avaliada a altura aérea (cm) e comprimento da raiz (cm) com 

auxílio de paquímetro e número de brotação. 

             Após finalizado o trabalho, os dados foram submetido a análise de 

porcentagem na forma de gráfico.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

               Segundo o gráfico 01 o tratamento que melhor desenvolveu o sistema 

radicular foi o tratamento 3 com dose de 5ml do enraizador Foth com 31,25% de 

desenvolvimento.  Devido a sua composição apresentar algas marinhas, pode-se 

verificar que ela estimulou o desenvolvimento, no entanto com doses elevadas a 

planta não tem capacidade de desenvolvimento. 

               O tratamento que não desenvolveu o sistema radicular foi o T5 com dose de 

20ml do enraizador que não houve desenvolvimento do sistema radicular. Isso ocorre 

devido a dosagem ter sido alta para essa cultura.  

                 ASPECTOS AGRONÔMICOS de C. citratus - A planta apresenta 

metabolismo fotossintético C4, o que lhe confere grande capacidade de crescimento 

em condições de altas temperaturas e intensidades luminosas, e boa disponibilidade 

de água (HERATH & ORMROD, 1977). 

 

 

Gráfico 01- Percentual de enraizamento do capim - limão sob doses do 

bioestimulante Forth Enraizador com concentrações variadas. 

 

CONCLUSÃO:  

            Os experimentos foram acompanhados e constatou-se  que a proporção de 

5ml de Forth para 100ml de agua  é adequada para um melhor desenvolvimento da 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

T1 - Dose zero do
bioestimulante

Forth Enraizador

T2 - Dose 2 ml do
bioestimulante
Fort Enraizador

T3 - Dose 5 ml do
bioestimulante

Forth Enraizador

T4 - Dose 10 ml do
bioestimulante

Forth Enraizador

T5 - Dose 20ml do
bioestimulante

Forth Enraizador



 

 

 246 

cultura trabalhada,  fazendo com que ela alcance com mais rapidez a desenvoltura do 

seu sistema radicular, assim conseguindo se desenvolver  bem. 
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RESUMO 

Com o aumento vertiginoso da produção agrícola nacional, o uso de defensivos 
agrícolas tem sido um aliado do produtor no combate das pragas e doenças que 
acometem as lavouras. No entanto, os pequenos produtores, que compõem a maioria 
dos trabalhadores do campo, adquirirem defensivos em quantidades menores. Em 
muitos casos os pequenos produtores da agricultura familiar não possuem condições 
de se deslocarem até um posto ou uma central para dar a destinação correta às 
embalagens. Desse modo, alguns preferem enterrar, queimar, lançar em corpos 
hídricos, e outras práticas que comprometem a saúde das pessoas, animais e meio 
ambiente. O objetivo deste trabalho é explanar sobre a importância do Recebimento 
Itinerante das embalagens vazias de agrotóxicos, seu papel na logística reversa e 
sustentabilidade do meio ambiente. O presente trabalho contou com os dados das 
ações promovidas pelo INPEV em parceria com a ADAPEC-TO, prefeituras, 
sindicatos e associações.  
 

Palavras-chave: logística reversa, destinação correta, embalagens de agrotóxicos.  

 

INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil é um dos principais países produtores e exportadores de alimentos do 

mundo (OCDE, 2015). Com a atividade agrícola cada vez mais crescente e com clima 

predominantemente tropical, o surgimento de um ambiente favorável ao ataque de 

pragas e doenças é quase inevitável (ZAMBOLIM et al., 2007). Dentre as ferramentas 
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utilizadas pelo agricultor para evitar, diminuir ou remediar o ataque de pragas, o uso 

do controle químico tem sido quase que inevitável, pois garante, na maioria das vezes, 

resultados mais eficazes e em curto prazo (GUEST, 2017).  

Contudo, o uso de agroquímicos gera resíduos que precisam ter a destinação 

correta como é o caso das suas embalagens vazias. A Legislação Federal (Lei 9.974 

/ 2000 e Decreto 4.074 / 2002) determina que a destinação correta das embalagens 

vazias de defensivos agrícolas cabe a todos os agentes atuantes na produção 

agrícola: agricultores, canais de distribuição/cooperativas, indústria fabricante e poder 

público. 

Para isso, os setores contam com o Instituto Nacional de Processamento de 

Embalagens Vazias (INPEV) que gere o Sistema Campo Limpo, do qual fazem parte 

mais de 90 empresas fabricantes de defensivos agrícolas, cerca de 260 associações 

de distribuidores e cooperativas em todo o Brasil, nove parceiros recicladores e cinco 

incineradores (INPEV, 2017).  

O Recebimento Itinerante (RI) é uma importante ação que conta com a 

colaboração dos órgãos de defesa estadual, no caso do Tocantins a ADAPEC-TO, o 

INPEV, prefeituras, sindicatos e associações, favorecendo o pequeno produtor de 

maneira que possa fazer a devolução adequada das embalagens vazias de 

agrotóxicos. No RI, a central de recebimento leva parte de sua estrutura para 

determinado município, favorecendo, inclusive, toda a região, contabilizando o número 

de embalagens recebidas, separando-as conforme sua especificidade, quantificando 

os produtores que foram beneficiados pela ação e no final realiza o transporte das 

embalagens até a central. 

O objetivo deste trabalho é explanar o papel do RI na preservação do ambiente 

de modo que o pequeno produtor da agricultura familiar tenha condições de devolver 

as embalagens vazias de agrotóxicos e com isso atender as exigências estabelecidas 

pelas normas vigentes. 
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METODOLOGIA 

 O presente trabalho foi desenvolvido a partir de dados primários obtidos na 

Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins – ADAPEC-TO. Os mesmos 

foram compilados e transformados em tabelas e gráficos do Excel. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O Recebimento Itinerante no estado do Tocantins já está a mais de cinco anos 

sendo realizado. Em 2017 foram realizadas 14 edições nos seguintes municípios: 

Porto Alegre do Tocantins, Barrolândia, Miranorte, Paraíso, Araguaçu, Itacajá, Porto 

Nacional, Divinópolis, Araguatins, Augustinópolis, Buriti do Tocantins, Axixá, Sítio 

Novo e Tocantinópolis. Cerca de 500 produtores foram beneficiados e mais de 15.000 

embalagens foram devolvidas. O gráfico 1 revela a evolução do RI nos últimos anos. 

 

Gráfico 1: Evolução do quantitativo de embalagens vazias de agrotóxicos 

devolvidas nos RI’s nos últimos anos. 

 

 

Conforme podemos observar no gráfico 1 houve uma diferença significativa 

entre os anos anteriores e o ano de 2017. Entre os anos de 2016 e 2017 observa-se 

um aumento na devolução de quase 5 mil embalagens, ou 28,16% de diferença. Ao 
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analisarmos os dados de 2015 com 2017 tal diferença é ainda maior, ou salto de mais 

da metade, quase 52%.  

É importante frisar que além do volume recebido nos RI’s o número de 

produtores beneficiados é tão importante quanto, pois quanto mais pessoas forem 

atendidas, mais efetivo será o trabalho.  O gráfico 2 demonstra o aumento do número 

de produtores atendidos nos últimos anos. 

 

 

Gráfico 2: Número de produtores que foram beneficiados pelo RI nas diferentes 
regiões do Estado do Tocantins. 

 

 

  

Conforme podemos observar no gráfico 2, no ano de 2017 foram beneficiados 

100 produtores a mais em relação ao ano anterior, ou seja, um aumento de 20%. 

Quando comparado com o ano de 2015 o somatório é maior ainda, cerca de 324 

produtores a mais puderam beneficiar-se do RI, quase 65% de aumento. 

 A tendência é que os números passem cada vez mais a patamares maiores, 

tendo em vista o trabalho realizado pela ADAPEC de divulgação, incentivo e total 

colaboração, a fim de que os pequenos agricultores possam dar a destinação correta 

das embalagens vazias de agrotóxicos, preservando assim o meio ambiente e a saúde 

das pessoas em geral. 

0

100

200

300

400

500

2015 2016 2017

176

400

500

Produtores beneficiados

Produtores beneficiados



 

 

 251 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Recebimento Itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos é um projeto 

que tem proporcionado um saldo positivo a cada ano em que é realizado. Os números 

mostram que o pequeno produtor está cada vez mais interessado em dar sua 

contribuição à sustentabilidade do meio ambiente. Para tanto, o RI tem sido um 

facilitador do processo, disponibilizando ao homem do campo o acesso no processo 

de logística reversa. 
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RESUMO 

O quiabo é uma hortaliça popular de alto valor nutricional no entanto são  poucos os 
estudos encontrados sobre a cultura do quiabeiro. Este trabalho teve como objetivo 
avaliar a porcentagem de germinação das sementes do quiabo sob estres salino e 
bioestimulante, acondicionando em diferentes níveis de tratamentos. O delineamento 
experimental inteiramente casualizados com cinco tratamentos com quatro repetições. 
Foram utilizadas 160 sementes, onde T1 foi com 0 ul, T2 com 0.75 ul, T3 com200 ul, 
T4 com 700 ul T5 com 1000 ul, do enraizador FORT ENRAIZADO todos umedecidos 
cada material com a solução de água e sal, levando em consideração a avaliação final 
de cada experimento. Os demais tratamentos com o uso do enraizador não germinou, 
isso significa que o uso combinado com o estres salino inviabiliza a germinação da 
cultura do quiabo. Conclui-se que somente o tratamento com estres salino obteve 
resultado na taxa de germinação da cultura do quiabo. 

Palavras-chave: Taxa de germinação; Bioestimulante; Abelmoschus esculentus. 

 

INTRODUÇÃO 

O quiabo (Abelmoschus esculentus L.) é uma hortaliça popular de alto valor 

nutricional, com grande aceitação no mercado, sendo os pequenos produtores os 

maiores responsáveis por grande parte da sua produção (PAES et al., 2012). Em 

casos isolados, a produção de quiabo em grande escala é destinada aos grandes 
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distribuidores para serem repassadas aos supermercados, feirantes e outros 

revendedores  

Dos testes de vigor utilizados para avaliar a qualidade das sementes, o 

envelhecimento acelerado é capaz de proporcionar informações consistentes com 

desempenho de lotes de sementes no campo e após o armazenamento (KIKUTI & 

MARCOS FILHO, 2012). Esse teste acelera artificialmente a taxa de deterioração das 

sementes através de sua exposição a níveis elevados de temperatura e umidade 

relativa do ar, considerados os fatores ambientais preponderantes na intensidade e 

velocidade de deterioração (MARCOS FILHO, 1999).  

Nessa situação, sementes de baixa qualidade deterioram-se mais rapidamente 

do que as mais vigorosas, apresentando queda diferenciada da viabilidade PEREIRA 

et al., 2012 (apud., TORRES et al; 2014). 

Um dos métodos mais difundidos para determinação da tolerância das plantas 

ao excesso de sais é a observação da porcentagem de germinação em substratos 

salinos (Lima e Torres, 2009), pois a salinidade afeta negativamente o crescimento e 

o desenvolvimento das plantas, onde seus efeitos dependem não só da espécie 

vegetal, mas também do tipo de sal existente no solo (Prisco, 1980). 

Conforme Goiz et al. (2008) a redução do poder germinativo, em comparação 

com o controle, serve como um indicador do índice de tolerância da espécie à 

salinidade. Nesse método, a habilidade para germinar indica, também, a tolerância 

das plantas aos sais em estádios subsequentes do desenvolvimento. (Taiz e Zeiger, 

2006 ) (apud, GUEDES et al, 2010) 

Os bioestimulantes são complexos que promovem o equilíbrio hormonal das 

plantas, favorecendo a expressão do seu potencial genético, estimulando o 

desenvolvimento do sistema radicular (ONO et al., 1999). Esses produtos agem na 

degradação de substâncias de reserva das sementes, na diferenciação, divisão e 

alongamento celulares (CASTRO e VIEIRA, 2001).  

De acordo com estes fatos e com poucos estudos encontrados sobre a cultura 

do quiabeiro, este trabalho tem como objetivo avaliar a porcentagem de germinação 

das sementes do quiabo, sob estres salino e bioestimulante acondicionando em 

caixas gerbox em diferentes níveis de tratamentos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado no Laboratório de Sementes, da Faculdade 

Católica do Tocantins Campus de Ciências Agrarias e Ambientais (Campus II). Foi 

avaliado a germinação da cultura do quiabo durante 15 dias após passar pelos 

tratamentos. Os dados serão expressos na forma de gráfico em porcentagem. 

No delineamento experimental inteiramente casualizados com cinco 

tratamentos com quatro repetições foram utilizadas 160 sementes, onde T1 foi com 0 

ul, T2 com 0.75 ul, T3 com 200 ul, T4 com 700 ul, T5 com 1000 ul, do enraizado FORT 

ENRAIZADO. Umedecendo cada material com a solução de água e sal, levando em 

consideração a avaliação final de cada experimento.  

Composição do forth enraizado: Nitrogênio 2,08%, borio 0,25%, fosforo2 

oxigênio5 5%, molibdênio 3%, potássio2 oxigênio 5%, enxofre 3,43%, zinco 3%, 

carbono orgânico 6,42%, extrato de Algas Marinhas 15%. 

Para o preparo da solução Salina foi utilizado 250 ml de água destilada em 2.5 

g de sal. 

Para o desenvolvimento do experimento foi utilizado vinte caixas de gerbox com 

quarenta sementes de Quiabo Vera Cruz cada, colocando dois papeis filtro abaixo das 

sementes e um sobre as sementes em cada caixa para manter a umidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

De acordo com o gráfico 01 que apresenta a porcentagem de germinação da 

cultura do quiabo com doses de enraizado sob estresse salino, o tratamento 1 não foi 

tratado com o enraizador e obteve o melhor resultado, já que germinou 13%, no 

entanto, houve uma deficiência na germinação devido ao estres salino. Os demais 

tratamentos com o uso do enraizador não germinou, isso significa que o uso do 

enraizador combinado com o estres salino inviabiliza a germinação da cultura do 

quiabo.  
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Gráfico 01 – Porcentagem de germinação da cultura do quiabo com doses de 
enraizado sob estresse salino. 

 

Analisando os valores de porcentagem de germinação, observou-se a 

existência de diferenças significativas no tratamento 1 em ralação ao restante dos 

tratamentos, pois o uso do bioestimulante pode ter causado excesso de nutrientes 

fazendo com que as sementes não germinassem. 

Campos et al. (2008), explica que alguns trabalhos mostram que o uso de 

bioestimulante pode ou não favorecer ou até mesmo prejudicar a absorção de 

nutrientes pela planta, podendo ser influenciada por outros fatores, tais como; região, 

tipo de solo, a cultivar e o produto estimulante utilizado, precisando ter mais 

informações sobre este tipo de tecnologia no desenvolvimento das plantas. 

 

CONCLUSÕES  

Conclui-se que somente o tratamento com estres salino obteve resultado na 

taxa de germinação da cultura do quiabo. 
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RESUMO 
 
O seguinte estudo tem como objetivo avaliar se há intervenção do efeito alelopático 
de concentração do extrato de boldo no processo de germinação da cultivar couve 
tronchuda. O delineamento experimental foi em blocos inteiramente casualizado, com 
5 tratamentos em 4 repetições cada; no T1 ,T2, T3, T4  e T5  foram usadas concentrações 
de extrato de boldo com 0%, 5%, 10%, 20% e 30%, respectivamente. O experimento 
foi observado durante 14 dias, verificando a porcentagem de germinação da Couve 
Tronchuda. Constatou-se que não houve variação de germinação entre os 
tratamentos trabalhados, onde o tratamento 0% foi igual a germinação dos demais 
com porcentagem diferente de extrato de boldo. 

Palavras-Chave: Alelopático; Germinação; Sementes. 

INTRODUÇÃO 
As brássicas têm sido objeto constante de pesquisa devido à sua importância 

na alimentação humana, seja pela quantidade consumida, pelo alto valor nutricional 

ou por sua elevada produtividade (FERREIRA et al, 2002, p. 635).  

 A cultura do couve tronchuda (B. oleracea L. var. tronchuda), caracterizada por 

ser uma planta típica de outono-inverno, apresenta certa tolerância ao calor, podendo 

ser plantada ao longo de todo o ano (FURLAN et al. n. 2, 2007). Sob ponto de vista 

nutricional é rica em minerais como cálcio e fósforo, contém quantidades apreciáveis 
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de vitamina C, livre de gorduras e colesterol e com teores baixos de sódio e calorias 

(SOUZA, 2010, p. 2). 

Algumas plantas produzem compostos do metabolismo secundário que atuam 

inibindo ou favorecendo o processo germinativo bem como o processo de divisão 

celular. Estes compostos são conhecidos como alelopáticos (IGANCI et al., 2006).

  Alelopatia é um processo realizado pelas plantas, na qual estas liberam 

substâncias químicas no meio ambiente capazes de afetar negativa ou positivamente 

o seu desenvolvimento e germinação das plantas ao seu redor, e de microrganismos 

(Silva et al., 2014). E no Brasil, o cultivo de hortaliças apresenta grande importância 

econômica no regime de agricultura familiar, pois auxilia na complementação de renda 

e possui um baixo custo de produção, o que propicia ascensão dos pequenos 

produtores.   

 O presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito alelopático de 

concentração do extrato aquoso de boldo na germinação da cultivar Couve tronchuda.  

 

METODOLOGIA 

Experimento foi realizado na Faculdade Católica do Tocantins/FACTO- 

Campus  II, Centro de  Ciências Agrárias e Ambiental, no laboratório de sementes. 

 As sementes usadas para testar o efeito alelopático do extrato aquoso do boldo 

baiano foi a Couve Tronchuda, adquirida no comércio local, e o boldo foi tirado da 

coleção do horto das medicinais da Faculdade Católica do Tocantins.  

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 5 tratamentos 

(T1 -0% de extrato aquoso de boldo,  T2 - 5% de extrato aquoso de boldo baiano, T3 – 

10% de extrato aquoso de boldo,  T4  20% de extrato aquoso de boldo e T5 30% de 

extrato aquoso de boldo, em 4 repetições cada. 

Para o preparo da solução do extrato aquoso de extrato de boldo utilizou-se 

200 g do boldo baiano fresco e 400 ml de água destilada, triturou-se no liquidificador, 

formando um ‘sumo verde’ que foi coado, dando prosseguimento ao cálculo de 

porcentagem do extrato aquoso de boldo baiano para cada concentração.  

  Utilizou 20 caixas gerbox, colocado duas folhas de papel filtro abaixo das 

sementes e adicionou-se água destilada para umedecer as folhas de papel. Logo após 
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foi colocado 50 sementes em cada gerbox e umedecido com os tratamentos com as 

concentrações do extrato aquoso de boldo baiano listados acima e colocado uma folha 

de papel filtro sobre as sementes tratadas. 

 O experimento foi observado durante 14 dias, verificando a porcentagem 

de germinação da Couve Tronchuda, os dados foram tabulados em gráfico de 

porcentagem.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados apresentados no gráfico 1, indicaram que não houve variação de 

germinação entre os tratamentos trabalhados, onde o tratamento 0% foi semelhante 

a germinação dos demais com porcentagem diferente de extrato de boldo. Tendo 

como resultado no T1  e T3  93%,T2  94%, T4  95% e T5  96% de germinação. Destaca-

se que por fatores diversos, não ligados ao efeito alelopático, ocorre a variação dos 

resultados. 

Gráfico 1 - Porcentagem de germinação da cultura da couve sob doses de extrato 
de boldo. 

Novaes et al (2014), obtiveram resultados parecidos, onde duas amostras de 

boldo não afetaram a porcentagem de germinação das sementes de brócolis, e o 

percentual de germinação foi semelhante para os tratamentos com Plectranthus 

barbatus e para o tratamento controle.  

 Segundo CIAGRI (2005, USP) o boldo baiano apresenta ácido clorogênico, 
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saponinas, glicosídeo cardiotônico (vernonina), lactonas sesquiterpênicas, 

flavonóides (apud IGANCI et al, p 80, 2005), e através dessa pesquisa observou-se 

que tais princípios ativos não interferem na germinação da cultivar.  

 Conforme Gusman et. al (2008) muitas vezes, observam-se efeitos 

significativos de extratos sobre o tempo médio e entropia de germinação e nenhuma 

diferença na germinabilidade, em relação ao controle (apud Ferreira e Áquila, 2000), 

porém não foi verificado tal situação no estudo. 

 Novaes (et al, p. 04, 2014) realizou estudo com outra variação do boldo, usando 

extrato do boldo Plectranthus Barbatus Andrews, e chegaram à conclusão que ele 

também não exerce efeito alelopático efetivo sobre a germinação de sementes de 

brócolis (Brassica oleracea). No entanto, obtiveram-se resultados significativos de 

comprimento de radículas e índice de velocidade de germinação.  

 

CONCLUSÃO  

 

As diferentes concentrações do extrato do boldo baiano não exerceram efeito 

alelopático efetivo sobre a germinação de sementes da couve tronchuda, pois o 

percentual de germinação foi mais de 93%.  
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RESUMO  
 
No Brasil, o arroz representa a terceira cultura anual que mais produz e são cultivados 
anualmente cerca de 2,4 milhões de hectares. O presente trabalho teve como objetivo 
avaliar o efeito das doses de diferentes bioestimulantes na germinação e comprimento 
radicular de sementes de arroz, utilizando o delineamento experimental fatorial com 
dois produtos e 5 doses diferentes e 4 repetições. Os tratamentos constituíram-se de 
doses crescentes do produto comercial Stimulate® (0, 50, 100, 150 e 250 ml para 100 
kg de sementes) e Acorda® (0, 50, 100, 150 e 250 ml para 100 kg de sementes) 
adicionadas diretamente às sementes de arroz, cultivar BRS Catiana. Para a 
avaliação da germinação as sementes tratadas foram submetidas aos seguintes 
testes: germinação (G) e comprimento do sistema radicular (CSR). O período de 
avaliação do experimento foi de 7 dias após a semeadura, onde usou-se o paquímetro 
para fazer as medições. Ambos produtos obtiveram significância tanto o 
bioestimulante Acorda® quanto o Stimulate® comparados a testemunha. Porém a 
dose que apresentou melhor resultado significativo foi a de Acorda® 50 ml tanto na 
germinação quanto no desenvolvimento de comprimento radicular. Seguidas pelas 
doses de Acorda® 100 ml, 150 ml, 250 ml. Sendo o produto Acorda® sempre superior 
nos resultados comparados com o Stimulate®. 

 
Palavras-chaves: Bioestimulantes; germinação; comprimento radicular. 
 
 
INTRODUÇÃO  
   

Os cereais mais produzidos e consumidos no mundo são o arroz (Oriza sativa), 

o trigo (Triticum aestivum L.) e o milho (Zea mays L.) (USDA, 2009). No Brasil, o arroz 

representa a terceira cultura anual que mais produz e são cultivados anualmente cerca 

de 2,4 milhões de hectares, com produção de 12,2 milhões de toneladas (CONAB, 
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2014). Mais de 75% da produção de arroz é oriunda do sistema de cultivo irrigado por 

inundação (EMBRAPA, 2005), o qual possui alta necessidade de água quando 

comparado com outros sistemas de irrigação. Além disso, este sistema apresenta 

altos custos de produção, o que aumenta a necessidade de pesquisas em busca de 

novas alternativas para elevar o retorno econômico aos agricultores (GIACOMELI et 

al., 2013).  

Tendo em vista esta necessidade, atualmente existem produtos 

bioestimulantes que proporcionam melhorias no desempenho das sementes, suas 

respectivas plântulas e até mesmo em estádio mais avançados da cultura. As plantas 

mais vigorosas refletem em estande mais uniforme potencializando a capacidade 

produtiva da cultura.  

Os bioestimulantes são definidos como a mistura de dois ou mais reguladores 

vegetais com outros compostos de natureza química diferentes, como minerais ou 

aminoácidos (CASTRO et al., 2008), que podem ser aplicados diretamente nas 

plantas ou em tratamento de sementes (KLAHOLD et al., 2006), objetivando maiores 

produções e melhorias na qualidade das sementes. O biorregulador favorece a 

expressão do potencial genético da planta por promover equilibro hormonal e 

estimular o crescimento radicular (SILVA et al., 2008). Esses produtos podem 

aumentar a absorção de água e nutrientes pelas plantas e propiciar maior resistência 

ao estresse hídrico e aos efeitos residuais de herbicidas, tornando-os de grande 

interesse para o uso na agricultura (VASCONCELOS, 2006). 

O Stimulate ®, produto considerado promotor do crescimento das plantas, 

possui em sua composição fitormônios que atuam como mediadores de processos 

fisiológicos, promovendo o crescimento e o desenvolvimento das plantas, 

aumentando o potencial de absorção de água e nutrientes pelas mesmas (DÁRIO et 

al., 2004; GARCIA et al., 2009).  

O uso de fertilizantes que ajudam no processo de formação fisiológica das 

plantas muitas vezes e de extrema importância para algumas culturas. O Acorda por 

exemplo é um desses fertilizante organomineral, feito à base de Carbono Orgânico, 

Fósforo, Molibdênio e Cobalto, aditivado com aminoácidos, que auxiliam de forma 

direta no desenvolvimento e estruturação das partes das plantas, como nos processos 

de germinação, enraizamento, respiração, fotossíntese e síntese de proteínas da 
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planta, melhorando seu metabolismo e suprindo suas necessidades nutricionais 

(JUMA AGRO ONLINE, 2017). Dentre os fitormônios, as auxinas possuem ação 

característica no crescimento celular, agindo diretamente no aumento da plasticidade 

da parede da célula, conferindo a este alongamento irreversível. As citocininas 

possuem grande capacidade de promover divisão celular, participando assim do 

processo de alongamento e diferenciação da célula, principalmente quando interagem 

com as auxinas. O ácido giberélico (AG3) possui efeito marcante no processo de 

germinação de sementes, ativando enzimas hidrolíticas que atuam no desdobramento 

das substâncias de reserva da semente. Assim como a auxina e a citocinina, as 

giberelinas também estimulam o alongamento e divisão celular (VIEIRA; MONTEIRO, 

2002; CHIARELO et al., 2007).  

Na literatura, constatam-se diversos resultados positivos para o uso de 

bioestimulantes nas principais culturas de interesse comercial. Em algodão, foi 

observado aumento na porcentagem de emergência e vigor de plântulas, além de 

maior velocidade de crescimento radicular (SANTOS, 2005; ALBRECHT et al., 2009). 

Em soja, o uso de bioestimulantes influenciaram a germinação e a biomassa de 

matéria seca de sementes e resultaram em plantas com maior altura (KLAHOLD et 

al., 2006; ÁVILA et al.; 2008; CAMPOS et al., 2008). Em arroz, o uso de bioestimulante 

melhorou as características do sistema radicular em condições de baixa presença de 

P (GARCIA et al., 2009). Em milho, o uso de bioestimulantes resultou em efeitos 

positivos para a maioria das características fisiológicas da planta e aumentou a massa 

seca das raízes das mesmas (SANTOS et al., 2013). No entanto, o uso de 

bioestimulantes nem sempre resulta em efeitos positivos. Em milho e soja, o uso de 

bioestimulante não aumentou a produção de matéria seca, altura de plantas, eficiência 

fotoquímica, 209 Nucleus, v.12, n.1, abr.2015 teor de proteínas e nutrientes 

(VASCONCELOS, 2006).  

Da mesma forma, em feijão, o uso desse produto não alterou a altura de 

plantas e da inserção da primeira vagem, o número de grãos por vagem e a massa 

de cem grãos (ABRANTES et al., 2011). Essa disparidade de resultados reforça a 

necessidade de mais estudos relacionados ao uso desses produtos na agricultura. 

Considerando todo o potencial efeito do uso de bioestimulantes sobre culturas, o 
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objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de doses de bioestimulantes na germinação 

e comprimento radicular de sementes de arroz. 

 

METODOLOGIA  

 

O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Sementes da Faculdade 

Católica do Tocantins. O delineamento experimental fatorial utilizando 2 produtos e 5 

doses diferentes com 4 repetições, utilizando a cultivar de arroz BRS Catiana 

submetido a doses crescentes de Stimulate® (0, 50, 100, 150 e 250 mL para 100 kg 

de sementes) e Acorda® (0, 50, 100, 150 e 250 mL para 100 kg de sementes). 

O Stimulate® possui em sua composição 0,009 % de cinetina (citocinina), 

0,005 % de ácido giberélico (giberelina), 0,005 % de ácido indolbutírico (auxina) 

(STOLLER DO BRASIL, 1998) e o Acorda® possui em sua composição 6% de 

carbono orgânico, 2% de molibdênio, 3% de fósforo e 0,3% de cobalto (JUMA-AGRO 

ON LINE, 2017). Os produtos foram aplicados, com o auxílio de uma pipeta 

volumétrica, diretamente sobre as sementes dentro de beckers. O conteúdo foi 

agitado até a completa homogeneização do produto sobre as sementes. 

 Para a avaliação da germinação e comprimento radicular, as sementes 

tratadas foram submetidas aos seguintes testes laboratoriais: germinação (GER), 

comprimento do sistema radicular (CSR). Para a realização do teste de germinação, 

foram utilizadas 250 sementes para cada tratamento, sendo cinco repetições de 50 

sementes. Utilizou-se, como substrato papel germtest umedecido, para germinação 

de sementes, na proporção de duas vezes e meia o volume de água em relação à 

massa do papel. Em seguida, as sementes foram distribuídas sob o papel de 

germinação, compostos por duas folhas de papel, tendo duas como base para 

distribuição das sementes e uma folha como cobertura dentro da caixa gerbox. As 

caixas gerbox foram mantidos em germinador, à temperatura de 25ºC com fotoperíodo 

de 12 horas. A porcentagem de germinação total foi realizada computando-se todas 

as plântulas normais aos 7 dias após a semeadura (7 DAS) e com auxílio de um 

paquímetro digital, determinou-se o comprimento (cm) do eixo raiz hipocótilo e do 

epicótilo das plântulas (BRASIL, 2009). Os dados foram submetidos a análise de 
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variância (ANOVA) e em nível de 1% de probabilidade. A análise foi feita utilizando o 

software Assistat. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 A análise de variância descrita na Tabela 1, mostrou que houve maior 

germinação nos tratamentos referentes às doses de Acorda® e Stimulate® foram 

significativos a 1% de probabilidade. 

 

Tabela 1. Resumo da análise de variância para as doses dos produtos Acorda® e 
Stimulate® na germinação (GER) e no comprimento do sistema radicular (CSR) das 

sementes de arroz. 
 

FATOR DE VARIAÇÃO 

        QUADRO DE ANÁLISE 

           
GERMINAÇÃO 

            
CRESCIMENTO 
RADICULAR 

  

Tratamentos           41.48** 38.26**   

CV (%)             7.85         7.92   

 
** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01), * significativo ao nível de 5% de probabilidade (0,01 =< 
p <0,05) e ns não significativo (p >= 0,05), respectivamente, pelo teste F. 

As médias para comparação estatísticas obtidas pelos tratamentos estão 
dispostas na Tabela 2. 

Tabela 2. Comparações estatística das médias entre as doses dos tratamentos com 
os diferentes produtos: Acorda e Stimulate na avaliação germinação de sementes. 

 

Tratamentos 

GERMINAÇÃO CRESCIMENTO 
RADICULAR 

  

(1) Acorda® 50 ml 50.00 a 29.38 a 

(2) Acorda® 100 ml 49.20 ab 28.90 a 

(3) Acorda® 150 ml 49.00 ab 29.76 a 

(4) Acorda® 250 ml 48.80 ab 48.46 a 

(5) Stimulate® 50 ml 46.40 abc 20.38 b 

(6) Stimulate® 100 ml 44.80 abc 21.14 b 

(7) Stimulate® 150 ml 42.40 bc 21.82 b 

(8) Stimulate® 250 ml 40.00 c 19.22 bc 
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(9) Testemunha 18.80 d 15.96 c 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao 
nível de 5% de probabilidade.                             

 

De acordo com a Tabela 2, verificou-se que ambos produtos obtiveram 

significância, tanto o bioestimulante Acorda® quanto o Stimulate® comparados a 

testemunha. Porém a dose que apresentou melhor resultado significativo foi a de 

Acorda® 50 ml tanto na germinação quanto no desenvolvimento de comprimento 

radicular. Seguidas pelas doses de Acorda® 100 ml, 150 ml, 250 ml. Sendo o produto 

Acorda® sempre superior nos resultados comparados com o Stimulate®. 

Resultados semelhantes foram obtidos em outros trabalhos com relação ao uso 

de biorreguladores para germinação de sementes. Pazzetti, et al., 2011, que avaliou 

em Glycine max que a interação entre recipientes e concentrações do biorregulador 

Acorda® favoreceu a germinação e médias de enraizamento e o comprimento 

radicular das cultivares de Glycine max. 

 

CONCLUSÃO 

 O uso do biorregulador Acorda® promoveu a melhor germinação e crescimento 

de radícula das sementes de arroz, no período de 7 dias de avaliação, com a dosagem 

de 50 ml para 100 kg de sementes. 

 .  
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UTILIZAÇÃO DA FARINHA DA PARTE AÉREA 

DA MANDIOCA (MANIHOT ESCULENTA) NA ALIMENTAÇÃO 

DE FRANGOS: REVISÃO DE LITERATURA  

 

Tayane Ribeiro Santana1 

Mirian das Mercês Pereira2 

Ana Cecília Ramalho dos Santos3 

Michelle Fernandes Alves3 

Helton Santos da Silva3 

 

RESUMO 

A produção de mandioca no Brasil é a segunda maior do mundo, com isso há uma 
grande geração de resíduos e subprodutos que ao serem utilizados na produção de 
frangos possibilita ao agricultor uma forma de descarte mais ecológica aos resíduos 
de sua atividade, bem como ajudam a reduzir custos que o produtor de frangos tem 
com nutrição que é, em média de 70%. Contudo, é necessário atentar a fatores 
nutricionais e antinutricionais das variedades a serem inclusas nas dietas. 

Palavras-chave: Alimentos alternativos; avicultura; fatores antinutricionais; 

INTRODUÇÃO  

De acordo com a USDA (2016) o Brasil é segundo país que mais produz frango 

no mundo (13.606 mil toneladas), o quarto que mais consome (9.497 mil toneladas), 

e o primeiro em níveis de exportação (4.110 mil toneladas).   

Para que os níveis produzidos nacionalmente continuem em destaque 

mundialmente, o produtor precisa atentar-se principalmente com o fator 

nutricional, que de acordo com Barbosa et al (2007) chega a gerar 70% dos 

custos totais demandados pela atividade. Sendo que, os principais ingredientes 

utilizados para compor a dieta de tais animais são o milho e a soja, o que gera o fator 

negativo de disputa da alimentação das aves com a alimentação humana (TORRES 

et al., 2003). 79 
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Como alternativa para o barateamento dos custos com alimentação animal 

e redução da competição com a alimentação humana, há a inclusão de diversos 

alimentos alternativos na dieta, entre eles, os resíduos de indústrias beneficiadoras de 

mandioca (GERON, 2007) espécie vegetal que em 2010 de acordo com a FAO 

(2012) foi o 9º alimento mais produzido no mundo, sendo que o Brasil foi um dos 

países que mais contribuiu para esse resultado, ocupando o segundo lugar no ranking 

de área colhida (1.773.300 ha), produção (24.354.00 t), produtividade (13,7 t/ha) e 

participação na produção mundial (10,6%).  

 Deste modo, a mandioca no Brasil, além de assumir um papel importante na 

alimentação humana (LOBO et al., 2013) apresenta um grande potencial para 

utilização na nutrição animal, tanto por conta do grande volume de subprodutos, 

quanto pela riqueza nutricional (NUNES IRMÃO et al., 2008; CARVALHO e KATO, 

1987; FERREIRA et al.2009).   

Para os animais monogástricos, grupo em que frangos estão 

inclusos, uma das formas de fornecimento da parte aérea, é por 

meio da produção da farinha de folhas e talos (MONTALDO et al., 1994).  

Apesar das características favoráveis, não há exploração de todo o potencial 

de empregabilidade da mandioca na alimentação animal, pois há um 

déficit relacionado a estudos e informações relacionadas a digestibilidade de alguns 

nutrientes inerentes a espécie (HISANO et al., 2008).  

Mediante as possibilidades de inclusão de subprodutos da mandioca 

na alimentação de animais monogástricos e da insuficiente utilização da parte aérea 

para tal fim, objetivou-se com essa revisão, fazer um levantamento 

bibliográfico sobre a mandioca, tratando sobre questões bromatológicas da 

parte aérea, bem como benefícios e malefícios do fornecimento da farinha da parte 

aérea para frangos de corte.  
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BROMATOLOGIA DA PARTE AÉREA   

 

Analisando a composição bromatológica, encontra-se importantes variações 

nos valores de PB da parte aérea da mandioca. Ao avaliar diferentes variedades 

dessa cultura, adubadas e não adubadas, foram encontrados valores médios para a 

composição da matéria seca (MS) que oscilaram de 19,75 a 25,04%; para matéria 

mineral (MM) de 5,78 a 7,96%; para (Fibra em detergente neutro) FDN, de 53,31 a 

44,50%; para (Fibra em detergente ácido) FDA, entre 45,04 e 35,57%, e 

para hemicelulose, de 10,1 a 8,43% na parte aérea total (GUEDES et al., 2007).  

Segundo Fernandes et al. (2008), em diferentes variedades de mandioca 

pesquisadas (IAC 14, Enita Brava, IAC 12 e Mani-Branca), observaram-se valores 

médios de 20,3; 18,0; 15,4 e 17,4% de PB, respectivamente, para folhas. Quando 

estudado nas diferentes variedades de mandioca, verificaram valores médios de 

8023,83% de MS, 44,64% de FDN, 32% de FDA e 12,64% de hemicelulose para 

folhas.   

Os teores de FDN e FDA, no momento em que se mostram elevados, 

prejudicam a qualidade do alimento, pois está inversamente relacionada com 

consumo e digestibilidade, o que acaba restringindo a produção animal. O mesmo 

acontece em relação à lignina que, no momento em que se liga a outras substâncias 

no alimento, resulta na diminuição da disponibilidade e digestibilidade do próprio 

alimento (DE SOUZA, et al. 2011).   

De acordo com Carvalho e Kato (1987), as folhas da mandioca mostram 

elevados teores de proteínas e inferiores teores de fibras em relação a várias 

forragens tropicais, portanto é nutricionalmente superior, pois apresenta menor teor 

de fibra e maior teor de carboidratos não-fibrosos e gorduras, apontando melhores 

desempenhos.  
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UTILIZAÇÃO DA FARINHA DA PARTE AÉREA   

 

A farinha das folhas de mandioca é constituída por folhas, talos primários e 

secundários, ricos em proteína (17,8 a 34,8%), vitaminas (A, B1, B2, ácido ascórbico) 

e minerais (Fe, Mg, k, Na, Cu, Zn) (MONTALDO et al., 1994).  

Utilizando farinha de folhas de mandioca (FFM) contendo 21,5% de PB e 

92 ppm de ácido cianídrico (HCN), Ravindran et al. (1985), substituíram a principal 

fonte protéica de ração para frango de corte nos níveis de 10, 20 e 30%. O melhor 

desempenho foi apresentado nos tratamentos contendo 10% de FFM, o que os 

autores atribuem ao balanço adequado de aminoácidos. Os níveis mais altos de FFM, 

contudo, resultaram em piora no ganho de peso, consumo e eficiência alimentar, o 

que os autores associaram ao maior volume proporcionado pela inclusão da farinha e 

a presença de fatores antinutricionais como o HCN e taninos. Oliveira et al. (1998), 

concluíram que a FFM pode substituir os principais ingredientes numa dieta de milho-

soja com 21% de proteína bruta e 3042 kcal/kg, ao nível de 5,17% para frango.   

Conforme Montilla (1974) pode-se acrescentar 20% de farelo da parte aérea 

da mandioca à ração base para pintos de corte. Entretanto, de acordo com Ross 

e Enriquez, citados por Montilla (1974), ao estudar o efeito da incorporação de farelo 

de mandioca em níveis acima de 20% para pintos de um dia, concluíram que há 

necessidade do acréscimo na ração de 0,15% de metionina, pois no farelo de folhas, 

a metionina é o fator limitante para a alimentação de pintos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Analisando os dados, observa-se uma diferença nutricional entre as 

variedades da mandioca, deste modo, ao se tratar de PB, de acordo com Fernandes 

et al. (2008), a variedade mais rica seria a IAC 14, com 20,3%.  

Em relação aos níveis de inclusão da farinha da parte aérea, é de extrema 

importância que mais estudos sejam realizados considerando diferentes níveis de 

inclusões, em diferentes fases de crescimento, no entanto, de acordo com 

Ravindran et al. (1985), inclusões a cima de 10% de FFM apresentam diversos efeitos 

negativos, devido a fatores antinutricionais, que também é variável ao se tratar de 
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diferentes variedades de mandioca. O que ressalta a necessidade de um cuidado por 

parte de técnicos e produtores ao recorrerem a inclusão da parte aérea da mandioca 

na dieta de frangos. 

 

CONCLUSÃO  

 

 A parte aérea da mandioca pode ser utilizada para a alimentação animal de 

diversas formas, contudo o seu uso deve obedecer limites de inclusão, tendo em vista 

que a espécie apresenta fatores antinutricionais que limitam o desenvolvimento 

animal podendo levar a sérios prejuízos. 
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ESTACAS DE PENICILINA SOB DOSES DE ENRAIZADOR PARA 

PRODUÇÃO DE MUDAS    

Amanda Gomes de Carvalho81  

Doglas de Oliveira Tubiana1  

Francisco Felipe Pedro de Sousa1  

Gabrieli Hartwig1  

João Vitor Soares Machado1 

Ingergleice Machado de Oliveira Abreu82   

 

RESUMO  
A Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze, é uma espécie conhecida como penicilina. O 
trabalho tem como objetivo analisar as doses de enraizamento de cada estaca da 
espécie. Foram coletados ramos herbáceos em agosto 2017, para a confecção de 20 
estacas com aproximadamente 5 cm. Cada estaca ficou 3 minutos no enraizador com 
4 repetições, logo em seguida foram plantadas de maneira horizontal com 2cm de 
profundidade e 1 cm de cobertura, e assim levadas para a estufa do horto da área 
experimental, para serem umedecidas por 41 dias.    Após 41 dias foram observados 
resultados com diferenças significativas, entre o tratamento utilizado quanto ao 
enraizamento, crescimento de folhas e a propagação de desenvolvimento de cada 
muda. Entretanto as porcentagens de enraizamento foram acima de 10 %, para essa 
espécie, portanto conclui-se que a propagação das estacas com o enraizador e sem 
o enraizador pode ser considerada uma espécie de fácil enraizamento.   

Palavras-Chave: Alternanthera brasiliana (Gomphrena b.); Enraizamento; 

Bioestimulante.  

  

INTRODUÇÃO  

Perpétua do Mato (Alternanthera brasiliana) é uma herbácea ereta indicada 

popularmente por seu uso como anti-inflamatório (MATOS, 1989 apud CAETANO, 

2002). Foram estudados farmacologicamente verificando-se a ação para babaçu e 

cardo santo. Conhecida popularmente no Brasil como “penicilina” e “perpétua do 

mato”, tem sido utilizada na região sul do Brasil pelas suas propriedades analgésicas 

e anti-inflamatórias (REITZ, 1972 apud ARAUJO, 2011).  
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A propagação vegetativa por estaquia é o método de propagação mais utilizado 

na produção comercial de diversas culturas ornamentais, medicinais, e frutíferas tendo 

como vantagens: a reprodução de todas as características da planta matriz, a 

uniformidade nas populações e a facilidade de propagação (HARTMANN et al., 2011 

apud TRACZ et. al, 2014).  

O Enraizador é um tipo de fertilizante que ajuda a estimular o desenvolvimento 

radicular das plantas, o qual proporciona melhor resistência as variações climáticas e 

também diminui a perda das mudas. Utilizados para aumentar o potencial produtivo 

das plantas por meio de modificações no metabolismo vegetal e suplementação 

nutricional BATTISTUS, A.G, et al, 2013. Além disso é bastante usado em produções 

agrícolas como em jardins, produção de mudas, ou até mesmo em qualquer trato 

cultural que favorece a formação de raízes.   

O objetivo desse é analisar as doses de enraizador em estacas de penicilina e 

avaliar seu desenvolvimento.  

  

MATERIAL E MÉTODOS  
O trabalho foi realizado na faculdade Católica do Tocantins, Campus II, onde 

foram coletadas amostras de Penicilina, presente na área experimental, coleção do 

horto da faculdade, logo após, designados para o laboratório de sementes, onde foi 

possível ser feito os cortes entrenós no caule da planta medicinal.    

Foram feitos cortes entrenós do caule de aproximadamente 5cm, com 

espessura aproximada 0,5 a 1,0cm, colocadas em saquinho de muda de polietileno 

preenchidos os sacos de 5x20cm com substrato Bioplant (casca de pinus e fibra de 

coco).  

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com (cinco) 

tratamentos com 04(quatro) repetições, sendo: T1 sem tratamento; T2 – 2ml/100ml; 

T3 – 5ml/100ml; T4 10ml/100ml e T5 – 20ml/100ml. 3 minutos com enraizadores 

então, com 4 repetições, plantados de maneira horizontal com cerca de 2cm de 

profundidade e 1cm de cobertura, e guardados na estufa do horto da área 

experimental, o qual permanecera sendo irrigado diariamente no período de 41 dias.  

  Após o termino do trabalho foi avaliado os números de brotamentos, 

comprimento do sistema radicular, quantidade de folhas e comprimento da parte 

aérea. Os dados coletados serão tabulados em forma de estatística e porcentagem 

em gráfico.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO   
Verificou-se através do resumo de análise do Gráfico 01- Porcentagem de 

desenvolvimento radicular da cultura da penicilina sob doses de enraizador Forth. 

Pode-se observar que o tratamento com a aplicação de menores dosagens, o 

estimulante não teve total absorção; porém com o aumento progressivo das dosagens, 

obtivemos maiores efeitos.  

Gráfico 01- Porcentagem de desenvolvimento radicular da cultura da penicilina sob 
doses de enraizadorForth. 

 

Após 41 dias de tratamento das estacas com diferentes doses de enraizador o 

desenvolvimento de raízes nas estacas é influenciado não só pelas condições internas 

da planta, mas também pelo ambiente (FACHINELLO et al. 1995 apud NORBERTO, 

PAULO MÁRCIO et al, 2001). Desta forma, o clima proporcionado pela estufa pode 

ter sido um dos principais fatores para sobrevivência elevada do experimento, visando 

que sua taxa de mortalidade foi nula e todos os cortes caulinares tiveram 

enraizamento significativo.  

CONCLUSÃO  

As porcentagens de enraizamento foram altas para essa espécie, podendo 

concluir que a propagação vegetativa via estaquia é viável sem o uso de reguladores 

para induzir o enraizamento dessa espécie, a qual pode ser considerada de fácil 

enraizamento (TRACZ, V. et al 2014).  
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O DESAFIO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: A EXPERIÊNCIA DE 
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MELHORIA NO CURSO DE AGRONOMIA 
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RESUMO 

Os ciclos semestrais de Autoavaliação Institucional da Faculdade Católica do 
Tocantins sugeriram a realização de formação em serviço mais específica aos 
colaboradores que trabalham diretamente na Área Experimental do Curso de 
Agronomia da Unidade II. Sendo assim, o presente trabalho objetivou a elaboração 
de uma Cartilha para orientar tal processo de Formação e contribuir para a melhoria 
dos serviços prestados por esta equipe. Para tanto, realizou-se uma pesquisa 
exploratória, com aplicação de questionário, contendo sete questões abetas 
direcionadas aos professores mais ativos no campo. Os resultados foram 
categorizados e geraram o guia para elaboração de uma cartilha para auxiliar 
futuramente no processo de formação específica dos colaboradores da área 
experimental da Unidade II da FACTO. Estudos similares sugerem a eficiência deste 
tipo de material no processo de formação continuada, bem como preconizam o 
envolvimento dos discentes no processo de Avaliação Institucional que, para além da 
contribuição pontual para com o Curso de Agronomia, constituiu-se como elemento 
promotor de envolvimento dos acadêmicos e docentes do Curso com a identidade 
estratégica institucional.   

Palavras-chave: Identidade Estratégica; Área Experimental; Formação em Serviço. 

 

INTRODUÇÃO 

O Projeto de Avaliação Institucional da FACTO, embasado pela Lei do Sistema 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES (2004) visa, antes de tudo, o 
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cumprimento da sua Identidade Estratégica, sobretudo no tocante ao princípio da 

“Cidadania’. 

Os ciclos avaliativos nesta Instituição de Ensino Superior – IES ocorrem 

semestralmente. Resumidamente, ocorrem as seguintes etapas cíclicas: 1) 

mobilização da comunidade acadêmica; 2) período de pesquisa de percepção junto à 

comunidade; 3) elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional – RAI 

(resultados da pesquisa e análise documental); 4) divulgação e ressignificação dos 

resultados do RAI; 5) encaminhamento de sugestões da comunidade e do RAI à 

gestão da FACTO; 6) Divulgação das melhorias decorrentes de todo o processo à 

comunidade. 

Entende-se por comunidade acadêmica, o conjunto de três segmentos da IES: 

corpo docente, corpo discente e dos colaboradores técnico-administrativos. Pois bem, 

quando da ressignificação dos resultados (etapa 4) referente a 2016/1, tanto os 

discentes do Curso de Agronomia quanto os colaboradores administrativos da 

Unidade II, sugeriram uma capacitação mais específica para aqueles funcionários que 

trabalhavam direto na área experimental da Unidade II. 

Aliando-se este gargalo detectado à necessidade de envolvimento dos atores 

institucionais no processo de Avaliação Institucional, preconizada por Sousa e Santos 

(1997), lançou-se o desafio aos acadêmicos do Curso de agronomia: elaborar uma 

cartilha educativa para fazer parte de uma formação específica em serviço dos 

colaboradores administrativos da área experimental da Unidade II, da Escola de 

Ciências Agrárias e Ambientais da Faculdade Católica do Tocantins. 

Para Mudo (2014) as cartilhas educativas são ferramentas de comunicação, 

resultantes de um trabalho em equipe e multidisciplinar e de um a construção dialógica 

que, apesar de algumas limitações decorrentes da dificuldade na leitura pelo receptor, 

permitem uma análise posterior ao curso, reforçando as informações e permitindo-o 

tirar dúvidas do cotidiano. 

Com base no levantamento realizado através da Autoavaliação Institucional e 

do questionário aplicado aos discentes, foram elucidados três assuntos, sendo eles, 

sistema de irrigação, uso e descarte de agrotóxicos e uso correto de equipamentos 

de proteção individual (EPI’S).  
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Diante ao exposto, objetivou-se elaborar uma cartilha educativa para auxiliar os 

colaboradores durante suas atividades nas áreas experimentais do Curso de 

Agronomia, com vistas às melhorias dos serviços prestados, à luz dos resultados de 

Autoavaliação Institucional da FACTO referentes à 2016/1. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A elaboração foi realizada em etapas distintas. Inicialmente houve uma 

pesquisa in loco com alguns colaboradores chave da Católica do Tocantins, Unidade 

II, de Ciências Agrárias e Ambientais, localizada no município de Palmas – TO.  

Tratou-se de uma pesquisa exploratória e qualitativa, cuja primeira etapa foi 

realizar a aplicação de questionário durante o semestre letivo de 2016/2, contendo 

sete (7) questões abertas ligadas à área experimental do Curso de Agronomia, 

elaboradas com base nos resultados da Autoavaliação Institucional FACTO 2016/2, 

para três (3) professores chave, escolhidos estrategicamente, por serem responsáveis 

pela execução de atividades no local. 

Buscou-se, a partir daí, diagnosticar as três (3) principais categorias de 

assuntos, conforme Bardin (2011), para se constituírem como os capítulos da referida 

cartilha, caminho aberto para a etapa de revisão de literatura por meio de palavras-

chave, em diversas base de dados, embasamento necessário para a elaboração da 

cartilha educativa, seguida de revisão gramatical e normalização pertinente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Obteve-se como produto final, uma cartilha educativa, em processo de depósito 

na Biblioteca da FACTO, intitulada ‘Trabalhando na Área Experimental’ cuja capa 

apresenta-se na Figura 1, subdividida em três (3) capítulos, a saber: 1) Sistemas de 

Irrigação usados na Unidade II da Católica do Tocantins; 2) Aplicação de Agrotóxicos; 

3) O uso correto de Equipamentos de Proteção Individual. 
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Figura 1: Capa da Cartilha Educativa ‘Trabalhando na Área Experimental’ da 
FACTO, Curso de Agronomia (2016/2). 

Fonte: da Pesquisa, 2016/2. 

Tais capítulos foram formulados com conteúdo mais completo possível e como 

suporte ao público leitor. Foram empregadas imagens ilustrativas, para auxiliar a 

máxima compreensão do conteúdo, além de uma orientação conceitual comum, assim 

definida por Mudo (2014), em experiências similares. 

Dentre os temas categorizados para serem abordados na cartilha, a irrigação é 

entendida como o conjunto de equipamentos, acessórios, formas de operação e 

manejo, e que de forma organizada realizará o ato de irrigar as culturas. Os 

agrotóxicos protegem as culturas do ataque de pragas, doenças e plantas daninhas, 

mas podem ser perigosos se usados de forma inadequada. Além disso, vestir EPI's 

durante o manuseio de produtos fitossanitários é essencial para a segurança dos 

trabalhadores, sendo ainda uma exigência legal que, quando não cumprida pode 

acarretar penalidades e riscos de ações trabalhistas. 

Conforme Trapé (1995), os agrotóxicos possuem em suas fórmulas princípios 

ativos que em contato com as pessoas tornam-se um risco potencial de intoxicação, 

ocasionando danos à saúde. De acordo com Litre et al. (2017), em termos gerais, 

‘risco’ pode ser definido como a possibilidade de um dano potencial ou de que algo 

ruim aconteça. 
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Por fim, para Chaim; Friguetto; Valarini (1999), o destino final de embalagens 

de produtos fitossanitários é complexo por tratar-se de embalagens que acondicionam 

produtos tóxicos. Mesmo depois de esvaziadas, as embalagens normalmente contêm 

resíduos de produto no seu interior, exigindo procedimentos especiais para sua 

destinação final. 

A presente cartilha contém informações de caráter preventivo, utilizando 

princípios da ergonomia, que para Bart (2016) deve ser entendida como o estudo 

científico das relações entre homem e máquina, visando a uma segurança e eficiência 

ideais no modo como uma e outra interagem, apontando cuidados a serem adotados 

visando evitar acidentes, e ao mesmo tempo, esclarecer questões legais e técnicas 

sobre irrigação e manejo de pragas, atividades de rotina in loco. 

Sinaliza-se a necessidade de aplicação da referida cartilha efetivamente nos 

cursos de formação dos colaboradores da área experimental da Unidade II da Católica 

do Tocantins, sugere-se testes futuros de averiguação da extensão desta ferramenta 

como contribuição para a melhoria dos serviços prestados no local, além de 

significação e apropriação dos resultados da Autoavaliação institucional pelos seus 

diversos atores. 

 

CONCLUSÃO 

 A elaboração da cartilha educativa ‘Trabalhando na Área Experimental’ 

constituiu-se como uma importante ferramenta, que desvela informações pertinentes 

e específicas para o caso apresentado, tratando com clareza os principais assuntos 

diagnosticados, com o intuito de agregar conhecimento aos colaboradores 

responsáveis por tais atividades na área experimental da FACTO. 
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RESUMO 

Com o avanço tecnológico no agronegócio, surgiu-se diversos insumos que visam 
impulsionar o potencial produtivo das plantas, entre eles destacam-se os 
enraizadores. O presente estudo almeja avaliar doses do enraizador nas estacas de 
hortelã para produção de mudas. O mesmo foi delimitado experimentalmente com 5 
tratamentos - cada um com 4 repetições - com concentrações distintas de FORTH 
ENRAIZADOR: um sem hormônio de enraizamento; um com 2 ml de enraizador para 
100 ml de água destilada; um com 5 ml de enraizador para 100 ml de água destilada; 
um  com 10 ml de enraizador para 100 ml de água destilada; e outro com 20 ml de 
enraizador para 100 ml de água destilada. Foi avaliado o comprimento radicular das 
mudas após 60 dias do plantio das estacas. Os dados foram submetidos a gráfico de 
porcentagem; com este, notou-se que um tratamento intermediário - com 5 ml de 
enraizador para 100 ml de água destilada - tem maior eficiência na média percentual 
do comprimento de raiz. 

Palavras chaves: Mentha crispa; Estaquia; Bioestimulante. 

 

INTRODUÇÃO 

Espécies de Mentha têm sido investigadas, tanto por suas atividades biológicas 

como também pelos óleos essenciais produzidos por suas folhas. A espécie Mentha 

arvensis é uma planta medicinal e aromática cultivada em todo o Brasil, sendo 
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largamente utilizada pelas indústrias químicas, farmacêuticas e de alimentos 

(PAULUS et al., 2005). 

A propagação assexuada ou clonal é a mais utilizada na produção comercial 

de diversas espécies na horticultura, tendo como vantagens a manutenção de todas 

as características da planta matriz, a uniformidade nas mudas e a produção de 

produtos de alta qualidade, além de menor custo (HARTMANN et al., 2002). 

A estaquia é alternativa na reprodução de plantas medicinais, pois permite que 

se obtenha um grande número de mudas a partir da planta matriz, além de ser uma 

técnica simples e de baixo custo (MAIA et al., 2008). 

Diversos fatores influenciam o sucesso da propagação vegetativa, entre eles a 

posição da estaca no ramo, pelo grau de lignificação; a quantidade de reservas e 

diferenciação dos tecidos; o tipo de substrato, pelas suas características químicas e 

físicas; e a condição fisiológica da planta-mãe, além de outros fatores (HARTMANN 

et al., 1990). 

Berticelli e Nunes (2009) estudaram os efeitos da eficiência do uso de 

enraizador e verificaram incremento positivo em variáveis relacionadas a 

produtividade; nas parcelas tratadas com o produto enraizador, ocorreram efeitos 

positivos, proporcionando incremento de produção, mostrando-se eficiente o uso de 

enraizador na cultura. 

Diversos são os fatores que influenciam o enraizamento e a formação de 

mudas, entre eles, a posição da estaca no ramo, o grau de lignificação, a quantidade 

de reservas e a diferenciação dos tecidos, e o tipo de substrato, pelas suas 

características químicas e físicas. Ikuta (1998), estudando o enraizamento de estacas, 

utilizou estacas da posição apical e lateral com quatro folhas completamente 

expandidas, em que as estacas da porção apical tiveram melhores resultados e maior 

vigor, durante todo o processo de enraizamento. 

Ao contrário dos tratamentos convencionais para enraizamento dos vegetais, 

FORTH ENRAIZADOR une em sua formulação, ferramentas que a própria natureza 

criou. As algas marinhas da espécie Ascophillum nodosum, são ricas em aminoácidos 
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e vitaminas, que favorecem a formação das raízes, e protegem as plantas de 

situações com falta de água. Estas características, conferem ao FORTH 

ENRAIZADOR, a função de favorecer a formação de raízes fortes e agir como agente 

quelante (protege os nutrientes de reações químicas negativas, para que fiquem 

sempre disponíveis para as plantas). (FORTH, 2017). 

Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar doses do enraizador nas 

estacas de hortelã para produção de mudas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A experimentação foi desenvolvida inicialmente no Laboratório de Sementes e 

posteriormente na Estufa da Faculdade Católica do Tocantins. Foram feitas estacas 

de hortelã, cada uma com 4 gemas, as estacas foram retiradas do canteiro de plantas 

medicinais da Faculdade Católica do Tocantins. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizados, com 5 tratamento 

e 4 repetições submetidas a diferentes tratamentos: T0 - sem hormônio de 

enraizamento; T1 - com 2 ml de enraizador para 100 ml de água destilada; T2 - com 

5 ml de enraizador para 100 ml de água destilada; T3 -  com 10 ml de enraizador para 

100 ml de água destilada; T4 - com 20 ml de enraizador para 100 ml de água destilada. 

Após o preparo, as estacas foram plantadas horizontalmente em saquinho de 

mudas de poliestileno com 15 cm de altura, contendo substrato comercial (com casca 

de pinus e fibra de coco). Os saquinhos foram levados para a Estufa, onde foi utilizado 

irrigação manual uma vez ao dia, preferencialmente no final da tarde, para que o 

substrato conserve sua umidade e assuma sua total eficiência. 

O trabalho foi avaliado durante 60 dias e as variáveis avaliadas foram: altura 

da parte aérea (cm) e comprimento das raizes (cm); com o auxílio de um paquímetro, 

número de brotações; realizada através de contagem visual.  

Após a finalização do experimento os dados foram submetidos a gráfico de 

porcentagem.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo o Gráfico 1, o T0, sem enraizador, obteve um desempenho de 5,58% 

na média da porcentagem do comprimento da raiz. Nos tratamento utilizando o 

enraizador, tem-se como média da porcentagem do comprimento da raiz de: em T1, 

com 2 ml de enraizador para 100 ml de água destilada, de 31,44%; em T2, com 5 ml 

de enraizador para 100 ml de água destilada, de 51,60%; em T3, com 10 ml de 

enraizador para 100 ml de água destilada, de 11,39%; em T4, com 20 ml de enraizador 

para 100 ml de água destilada, de 0%. 

 

Gráfico 1 - Média da porcentagem do comprimento da raiz perante diferentes 
tratamentos com enraizador. 

   

Fonte: Produzido pelos autores                    

Partindo do pressuposto que a elevação na concentração de enraizador 

interfere no desenvolvimento da cultura estimulando a divisão celular e também a 

diferenciação e o alongamento celular (VIEIRA, 2001). Ao se atingir o ponto ideal na 

dosagem, há um melhoramento no desenvolvimento radicular, contudo em doses que 

ultrapasse esse limite, há uma inibição desse desenvolvimento. 
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CONCLUSÃO 

No terceiro tratamento (T2), com 5 ml de enraizador para 100ml de água 

destilada, obteve-se um melhor desenvolvimento com uma média percentual do 

comprimento de raiz correspondente a 51,60%. 
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RESUMO  

A heveicultura consiste na exploração do látex produzido pela Hevea Brasilienses, 
arvore nativa da floresta amazônica. O início da exploração comercial se deu no Brasil 
por volta de 1808, chegando ao declínio por 1920, devido principalmente ao início da 
produção da cultura em países asiáticos, graças ao contrabando de espécies 
realizado pelo inglês Henry Wickman no ano de 1875. O presente trabalho teve por 
objetivo avaliar através de dados históricos o impacto da Heveicultura na economia e 
do Brasil. A heveicultura foi extrema importância para economia do Brasil entre os 
anos de 1850-1920, sendo a mesma a grande responsável pelo desenvolvimento de 
boa parte da região amazônica. 

Palavras chave: Exploração, seringueira, declínio. 

 

INTRODUÇÃO 

 A heveicultura consiste na produção de borracha natural, a partir da extração 

do látex da seringueira Hevea Brasilienses, planta angiosperma, dicotiledônea, da 

família das Euphorbiacea, nativa da floresta amazônica. A planta se caracteriza pelo 

seu porte ereto, podendo atingir até 40 metros de altura em sistemas de cultivo, com 

tronco e casca de coloração acinzentada e textura lisa, folhas elípticas presente 

pecíolos trifoliados (GONÇALVES et al, 1990). 
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 A extração do látex dessas plantas já era realizada por índios nativos, que 

produziam diversos produtos, como bolsas, recipientes de água, bolas e até calçados, 

antes mesmo da chegada dos colonizadores europeus no território amazônico que 

ocorreu por volta de 1493. (PENSAMENTO VERDE, 2014). 

 Após sua chegada ao território europeu a borracha natural produzida na 

Amazônia ganhou notável importância, sendo incialmente utilizada para produção de 

produtos comuns como galochas, capas de chuvas e pneus de bicicleta. Ganhando 

ainda mais notoriedade e importância no mundo após a primeira revolução industrial 

e a descoberta da vulcanização por Charles Goodyaer em 1839. Sendo atualmente 

matéria prima fundamental para a produção de mais de 50 mil produtos.  

 O presente trabalho tem por objetivo analisar os processos históricos que 

envolvem heveicultura no Brasil, assim como o impacto da cultura no país. 

 

MATERIAIS E METODOS 

 

 A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa consistiu no tipo 

descritivo, exploratório e bibliográfico, com procedimento de coleta de dados primários 

e secundários relacionados a histórico nacional da heveicultura, assim como o 

impacto gerado por ela na economia do país. 

 Segundo Andrade (2006, p.124), a pesquisa exploratória é o primeiro passo de 

todo trabalho cientifico. Para este mesmo autor “uma das características da pesquisa 

descritiva é a técnica padronizada da coleta de dados realizada principalmente através 

de questionários e da observação sistemática”. 

 Posteriormente os dados foram analisados, interpretados e esquematizados de 

modo a esclarecer de forma clara os impactos gerados pela heveicultura no cenário 

sócio econômico do Brasil. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 O início da exploração comercial da borracha no Brasil se dá efetivamente a 

partir 1808 com a abertura de comércios internacionais para exportação da matéria 
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prima, transformando assim a região amazônica no maior polo de produção de 

borracha natural do mundo. O comercio se intensifica ainda mais a partir de 1839 

quando Charles Goodyear cria o processo de vulcanização (D’AGOSTINI et al, 2014). 

 A extração de látex na Amazônia promoveu diversas transformações 

socioculturais à região, entre elas se destacam a urbanização e o desenvolvimento de 

cidades como Manaus e Belém que chegaram a superar, em termos de infraestrutura, 

cidades como São Paulo e Rio de Janeiro (ALVES, 2016). 

 BRITO (2013) ressalta a importância da borracha natural para o país, sendo a 

mesma o principal produto da economia brasileira por mais de 50 anos, entre 1870 a 

1920. Período que além de intenso desenvolvimento da região amazônica também a 

incorporação do estado do Acre ao território brasileiro através do tratado de Petrópolis, 

firmado entre Brasil e Bolívia (D’AGOSTINI et al, 2014; BRITO, 2013). 

 Do ponto de vista social o ciclo da borracha promoveu intensa migração de 

pessoal para região amazônica principalmente das regiões nordestinas, e até de 

japoneses, que migravam para região a fins de buscar riquezas (D’AGOSTINI et al, 

2014). Essas pessoas eram submetidas a longas jornadas de trabalho e a condições 

de vida bastante adversas, além do endividamento com seus contratantes que os 

forneciam matérias básicos de trabalho e a demais suprimentos, recebendo em troca 

quantidades maiores de borracha (ALVES, 2016). 

 O declínio da produção da borracha se deu de fato por volta de 1920, porém 

teve seu início em 1875 quando sementes de seringueira foram contrabandeadas pelo 

inglês Henry Wickman para Inglaterra, e posteriormente já mudas foram transportadas 

da Inglaterra para colônias inglesas na Ceilão e na Malásia, onde as plantas 

encontraram condições favoráveis a seu desenvolvimento, ocorrendo também o início 

de seringais cultivados o que ocorre no Brasil só a partir de 1951, após a tentativa 

frustrada da companhia Ford em 1945, que teve como causa um dos grandes 

problemas da heveicultura nacional o Mal-das-folhas. (APABOR, 2003). 

 A competição com os países asiáticos gerou grande declínio econômico nas 

regiões produtoras, já que os mesmos possuíam grande escala de produção a custos 

mínimos, devido principalmente ao capital de investimento de empresários 

holandeses e ingleses (D’AGOSTINI et al, 2014). A estagnação da economia dos 

grandes centros produtores, fez com que diversos habitantes abandonassem os 
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seringais, ou em menor número migrassem para a agricultura, diminuindo assim a 

produção de borracha no país (ALVES, 2016).  

 A segunda guerra mundial promoveu um déficit de borracha natural no mundo, 

o que impulsionou o novo ciclo de produção no Brasil, onde se criaram propagandas 

para levar mão de obra novamente aos seringais, sendo essas pessoas conhecidas 

como soldados da borracha (ALVES, 2016). Porém esse ciclo durou pouco tempo, 

com o fim da guerra, ouve a retomada da produção nos países asiáticos e nova queda 

na exportação brasileira (D’AGOSTINI et al, 2014). 

 Outro ponto importante em relação a declínio da produção de borracha no 

Brasil, e que devido à baixa competitividade da borracha nacional, além da queda na 

exportação ocorreu também a queda na produção fazendo com que o país passasse 

do maior produtor da matéria prima em 1911 a um dos países importadores a partir 

de 1951, situação que o país se encontra até hoje (APABOR, 2003). 

CONCLUSÃO 

 

 Pode-se perceber com base no estudo realizado que a heveicultura teve papel 

crucial na economia do país entre os anos 1850 – 1920, sendo responsável  pelo 

desenvolvimento da região amazônica. 

 Embora com enorme potencial de produção no Brasil, a heveicultura nacional 

não foi capaz de superar a concorrência asiática, o que causou enorme impacto 

socioeconômico, principalmente nas regiões produtores, fazendo com que os 

seringueiros abandonassem a produção, diminuindo a produção e fazendo com oque 

país desse início a importação da matéria prima para suprir as necessidades do 

mercado interno. 
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RESUMO 

As formas da sociedade se relacionar com a natureza, por sua vez, além de depender 
do sistema produtivo e do aparato tecnológico disponível, tendem a refletir visões de 
mundo prevalecentes.  As flores tropicais se caracterizam por sua beleza, porte e 
forma exótica. A agrofloricultura é um setor altamente competitivo, que exige a 
utilização de tecnologias, profundo conhecimento técnico e um sistema eficiente de 
gestão. A participação dos agentes vinculados à floricultura é de total estratégia para 
entender o comportamento dos produtos dentro do mercado. A capacitação de 
operadores dentro da floricultura traz a luz a importância da adoção de práticas 
sustentáveis, objetivando enfrentar obstáculos, relativos às condições e exigências do 
mercado. Dessa forma o objetivo deste trabalho foi avaliar como a floricultura vem se 
destacando dentro do agronegócio brasileiro, demostrando o quanto a atividade é 
promissora, com grande capacidade de evoluir e conquistar novos mercados.  

Palavras chave: Sociedade, agrofloricultura e sustentáveis. 

INTRODUÇÃO 

O crescimento da indústria e os ciclos de acumulação de capital, que 

caracterizaram os países centrais após as primeiras décadas do século XX, 

realimentaram a crença moderna no progresso. A continuada criação de riquezas e 

as demandas sociais urbanas refletiram-se na busca de qualificação dos espaços das 

cidades naqueles países (CESAR; CIDADE, 2003). 

As formas da sociedade se relacionar com a natureza, por sua vez, além de 

depender do sistema produtivo e do aparato tecnológico disponível, tendem a refletir 

visões de mundo prevalecentes. Quando se incluem aspectos de dominação, as 

relações sociedade-natureza adquirem cunho ideológico (CESAR; CIDADE, 2003). 
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A partir da estruturação da sociedade e alocação das estruturas urbanas que 

compunham os espaços, as demandas sociais aumentavam e a busca por espaços 

com aplicação paisagística foi contínua uma vez que a qualidade de vida passara a 

ser visionada. 

Nesse contexto, as flores tropicais se caracterizam por sua beleza, por seu 

porte e forma exótica e constantemente são vistas, apreciadas em jardins e em 

arranjos. Por serem resistentes ao transporte e também terem uma durabilidade pós-

colheita, elas têm uma grande aceitação no mercado interno. Uma flor tropical vive 

em média 20 dias e se adaptam muito bem ao clima quente do Brasil. 

Segundo Sebrae (2016), a floricultura, entendida como o conjunto de atividades 

produtivas e comerciais relacionadas ao mercado de espécies vegetais cultivadas 

com finalidades ornamentais. 

Os objetivos deste trabalho foram analisar e discutir os principais desafios para 

a produção de flores tropicais para a Região Norte do Brasil, abordando a importância 

de se cultivar flores tropicais, seu impacto econômico no agronegócio brasileiro e 

como se comporta a agrofloricultura atualmente. 

AGRONEGÓCIO DE FLORES NO BRASIL 

Até meados da década de 50 a floricultura nacional foi inexpressiva 

economicamente, caracterizada como atividade secundária perante outras atividades 

agrícolas, utilizando tecnologia incipiente e se concentrando próxima às capitais da 

região sul e sudeste. Posteriormente houve expansão do cultivo de flores e plantas 

ornamentais para o paisagismo, destinado principalmente a jardins e quintais das 

residências (NOMURA, 2008). 

O setor produtivo de flores e plantas ornamentais no Brasil vem 

consistentemente consolidando posições mais relevantes no agronegócio nacional, 

destacando-se como atividade economicamente crescente, que além de agregar alto 

potencial de expansão futura, representa também uma das principais atividades 

geradoras de ocupação, emprego e renda para micro e pequenos produtores em todo 

o país, incorporando importantes parcelas do trabalho feminino rural (JUNQUEIRA; 

PEETZ, 2104). 
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A produção de flores e plantas ornamentais no Brasil tem como principal 

destino o mercado interno, que responde por 97% da floricultura nacional. Por aqui, o 

consumo per capta de flores ainda é baixo, com aproximadamente R$ 23 por habitante 

(REVISTA GLOBO RURAL, 2016).  

A floricultura comercial brasileira cresceu, em média, no período de 2008 a 

2011, 10% ao ano nas quantidades ofertadas e 15% ao ano em valor de vendas. Em 

2013, o mercado nacional de plantas e flores ornamentais movimentou R$ 5,22 

bilhões, com taxa de crescimento de 8,3% em relação ao faturamento total auferido 

no ano anterior (SEBRAE, 2016). 

AGRONEGÓCIO DE FLORES NA REGIÃO NORTE DO BRASIL 

O agronegócio de flores precisa melhorar cada vez mais o processo de 

capacitação e profissionalização dos diversos segmentos da cadeia produtiva, a fim 

de aumentar a competitividade da floricultura nacional. Nas duas últimas décadas a 

floricultura brasileira tem sido bastante satisfatória, com taxa de crescimento de 20% 

ao ano (MATTOSINHO, et al., 2008). 

A produção de espécie tropical no Tocantins deixou de ser apenas uma 

atividade prazerosa para se tornar um negócio rentável, com grandes perspectivas. 

Levantando alguns dados, só no município de Araguaína são 19 produtores, além de 

mais de 30 explorando a cadeia de floricultura tropical nas cidades de Porto Nacional, 

Lajeado e Palmas (FRANÇA; SANDES, 2008). 

A adoção de tecnologia de ponta precisa ser implementada no processo 

produtivo pelos floricultores a fim de melhorar a qualidade do produto, as mesmas 

apesar de disponível são utilizadas por uma minoria, a maioria dos produtores utilizam 

ainda na produção tecnologias rudimentares (BUAINAIN; BATALHA, 2007). 

 

METODOLOGIA 

A metodologia proposta e utilizada no presente trabalho baseou-se no 

levantamento bibliográfico de dados secundários, onde lançou mão de informações 

constante em sites correlacionados ao tema, artigos acadêmicos e livros. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Percebe-se que para o agronegócio de flores e plantas ornamentais possa se 

desenvolver de forma sustentável é necessário que o poder público municipal, 

estadual e federal, e a iniciativa privada continue adotando medidas necessárias para 

superar os obstáculos ainda existentes, principalmente relativos à ampliação do hábito 

de consumo, e a melhoria da infraestrutura logística para o setor. 

Como respostas principais a esses desafios, esperam-se dos empreendedores 

da floricultura brasileira: a orientação da produção para as novas condições e 

exigências do mercado, agregação de valor aos produtos e serviços, 

profissionalização não apenas da produção, mas especialmente da pós-colheita, 

logística e distribuição. 

A revisão e adequação permanente dos custos, fortalecimento das ações 

institucionais, associativistas e cooperativistas, intensificação das ações de promoção 

e marketing, e foco na atenção total à satisfação dos clientes, antecipando e 

superando seus desejos e necessidades.  

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que o mercado de agrofloricultura tem grande potencial para 

expansão e crescimento na região norte do Brasil, devido ao seu baixo consumo per 

capita. Assim o produtor brasileiro tem maiores oportunidade de conseguir uma boa 

fatia do mercado internacional. 
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RESUMO 

A anatomia é uma ciência que estuda as estruturas e morfologias dos seres vivos, 

sendo de importância fundamental nas ciências da saúde humana e animal. Devido a 

grande carga teórica da disciplina, as atividades práticas são fundamentais para 

motivação dos alunos e sedimentação de conteúdo. O incentivo às práticas de 

maceração é uma metodologia de ensino que permite maior interação dos 

acadêmicos com a disciplina, sendo uma importante ferramenta no processo ensino-

aprendizagem. O estudo objetivou utilizar peças frescas oriundas do abate de bezerro 

para a obtenção dos ossos dos membros para posterior uso e estudo na disciplina de 

Anatomia dos Animais Domésticos da Católica do Tocantins. A maceração dos ossos 

foi obtida utilizando-se o prévio descarne das peças, seguida por imersão em peróxido 

de hidrogênio e de fervura assistida. Foi necessário realizar tal procedimento por duas 

vezes para que ocorresse maceração total das peças. Concluiu-se que o peróxido de 

hidrogênio é uma excelente solução de maceração química, desde de que seja 

utilizada em combinação com a fervura assistida. Essa atividade ainda permitiu que 

os alunos interagissem mais com a disciplina de Anatomia o que contribui para o maior 

aprendizado e busca do saber além da ementa da disciplina.  

Palavras-chave: Ossos, maceração, clareamento. 
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INTRODUÇÃO 

Na Medicina Veterinária, a disciplina de Anatomia dos Animais Domésticos é 

responsável por fornecer as noções básicas e fundamentais para todo o curso, e 

principalmente, para disciplinas profissionalizantes como a Clínica Cirúrgica. A 

presença de diferenças anatômicas e particularidades das espécies torna a disciplina 

ainda mais desafiadora e intrigante para o estudante de veterinária.  

Além do tradicional conteúdo teórico é necessário e essencial que ocorra 

também o estudo em peças anatômicas preparadas e conservadas, o que proporciona 

uma melhor visualização tridimensional e de topografia das estruturas, para que 

ocorra a conexão entre teoria e prática, possibilitando então a sedimentação efetiva 

do aprendizado (FORNAZIERO; GIL, 2013).  

É importante ressaltar que esse processo de ensino-aprendizagem é 

dependente da motivação dos alunos, a ser despertada pelo professor a todo o 

momento. Assim, o docente pode utilizar de metodologias de ensino diferenciadas 

para facilitar essa construção do saber no acadêmico (KUBO; BOTOMÉ, 2001). E, a 

preparação de peças anatômica encaixa-se como um bom exemplo de atividade 

motivacional já que a visualização direta das estruturas anatômicas facilita a 

compreensão dos detalhes, fundamental na obtenção de um bom aprendizado 

(ORLANDO, et. al. 2009).  

O processo de maceração óssea se inicia com a utilização de cadáveres 

preservados e isentos de doenças infecto-contagiosas e de procedência legal, 

seguido por prévio descarne para a retirada dos tecidos moles, evitando-se danificar 

as estruturas ósseas presentes. Então, a maceração propriamente dita é realizada, 

baseada no princípio de se manter as estruturas anatômicas em substâncias capazes 

de dissolver os elementos não-ósseos (SILVEIRA et al., 2008).  

Existem três tipos de maceração que podem ser utilizadas de forma isolada ou 

combinada, sendo biológica, mecânica e química. A maceração biológica é o método 

de submergir o espécime em água num recipiente deixando-o sob a ação de bactérias 

ou de larvas de moscas que aceleram o processo de decomposição dos tecidos 

moles, este método é empregado quando se deseja um esqueleto desarticulado. 

Nesse processo biológico, os organismos promovem a retirada de tecidos com 
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eficiência e sem risco de danificar as peças ósseas. No entanto, é um processo 

relativamente demorado, porém ideal para fins científicos (SILVEIRA et al., 2008).  

O processo mecânico é aquele que elimina a parte de gordura, músculos e 

cartilagens de forma manual, com auxílio de instrumentos cirúrgicos como pinças, 

tesouras e bisturis. Trata-se do primeiro tratamento que as peças anatômicas são 

submetidas, constituindo na retirada da maioria dos tecidos presentes nos esqueletos. 

Em muitos casos, no entanto, ainda é necessário passar por um processo de 

maceração com a utilização de algum produto químico, caracterizado pela maceração 

química (AURICCHIO; SALOMÃO, 2002; SILVEIRA et al., 2008). 

Assim, o objetivo do presente estudo foi utilizar peças frescas oriundas do abate 

de um bezerro para a obtenção dos ossos metacarpos, metatarsos, carpos, tarsos, 

falanges e sesamóides para posterior estudo na disciplina de Anatomia dos Animais 

Domésticos I da Católica do Tocantins.  

 

METODOLOGIA 

Para a condução do estudo, utilizou-se um membro torácico (metacarpos, 

carpos, falanges e sesamóides) e um membro pélvico (metatarsos, tarsos, falanges e 

sesamóides) frescos, com ausência da pele e anexos cutâneos, previamente 

submetidos ao processo de salga (para transporte) e que haviam sido doados pelo 

proprietário da fazenda.  

O material foi obtido de um bovino sadio, fêmea da raça Nelore. Para se realizar 

a maceração, foi necessário realizar o processo manual de descarne com a finalidade 

de se retirar o excesso de músculos, gorduras, nervos e ligamentos. Para tal 

procedimento, utilizou-se pinças, bisturis e tesouras. Após o descarne parcial, as 

peças foram imersas em solução de peróxido de hidrogênio a 50% durante 72 horas 

para facilitar a retirada do remanescente de tecidos moles.  

Ao final desse processo, as peças que ainda apresentavam resquícios de 

tecidos moles foram submetidas à fervura controlada durante 60 minutos, seguido por 

dissecção com pinças e bisturis para a retirada de cartilagens remanescentes. Então, 

foram novamente imersas em solução de peróxido de hidrogênio a 30% por 48 horas, 

seguido por nova fervura controlada por 40 minutos.  



 

 

 305 

Por final, realizou-se o clareamento das peças por meio da lavagem dos ossos 

em água corrente e imersão em peróxido de hidrogênio a 10% durante 48 horas, 

seguido por nova lavagem em água corrente e secagem em ambiente arejado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre as inúmeras opções de maceração, destaca-se técnicas que utilizam o 

peróxido de hidrogênio, apontando-o como um produto de excelente ação, mas com 

a desvantagem de custo elevado em relação a outros produtos como água e produtos 

naturais como o suco de abacaxi (Ananas comosus) e suco de mamão (SILVEIRA et 

al., 2008). Uma das grandes vantagens do peróxido, às quais foram observadas no 

presente estudo, foi a ausência de crescimento de micro-organismos, principalmente 

fúngicos como já visualizado em estudo piloto em maceração de alevinos de pirarucu 

imersos em suco de abacaxi e em peróxido de hidrogênio, em que foi possível 

visualizar uma ação eficaz do abacaxi como solução de maceração, mas como 

desvantagem houve intenso crescimento de bolores.  

O peróxido de hidrogênio não provocou o aparecimento de odores 

desagradáveis e se mostrou como uma técnica de fácil execução que permitiu a 

fervura assistida das peças, vantagem essa a ser destacada e como já mencionado 

por Silveira et al. (2008). O resultado final das peças foi excelente em relação a 

aparência e maceração. 

Estudos de morfologia buscam avaliar as melhores técnicas de maceração. A 

utilização da água como elemento para maceração de peças ósseas sempre se 

destaca com resultados satisfatórios, sendo apontada até como a melhor solução 

testada, já que ocorre boa maceração e custo mínimo (SILVEIRA et al., 2008). Porém 

o inconveniente se traduz em ser um processo demorado e de odor muito 

desagradável, o que atrai insetos e predadores. Essa desvantagem pode, inclusive, 

descarta-la como técnica a ser considerada na rotina. 

 Assim, como também foi propósito de estudo haver o incentivo à participação 

dos acadêmicos em metodologias alternativas de ensino dentro da anatomia 

veterinária, o docente deve sempre buscar pelas técnicas que tenham uma execução 

mais simples, fácil e rápida de ser conduzida, portanto sendo o peróxido de hidrogênio 
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uma boa opção de escolha para tal atividade, mesmo que apresente custo superior 

em relação às demais soluções disponíveis para uso. 

 A maceração das peças ósseas foi uma atividade muito importante realizada e 

que foi desempenhada de forma satisfatória pelos alunos. 

 

CONCLUSÃO 

 Concluiu-se que o peróxido de hidrogênio é uma excelente solução de 

maceração química, desde de que seja utilizada em combinação com a fervura 

assistida. Essa atividade ainda permitiu que os alunos interagissem mais com a 

disciplina de Anatomia o que contribui para o maior aprendizado e busca do saber 

além da ementa da disciplina. 
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RAÇÕES SECAS PARA CÃES COMERCIALIZADAS EM PALMAS E 
PORTO NACIONAL – TO 
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RESUMO 

Atualmente os criadores de cães passam por verdadeiros dilemas ao adquirir a ração 
comercial para o animal, isso deve-se ao fato de haver uma grande variedade e tipos 
de rações disponíveis no mercado.  Objetivou-se nesse estudo verificar os tipos de 
rações e as diferenças de preço e composições químicas de rações secas para cães 
adultos, disponíveis em estabelecimentos comerciais nos municípios de Palmas e 
Porto Nacional – TO. Foi realizada um pesquisa de mercado em 13 estabelecimentos 
comerciais; sendo 10 em Palmas – TO e 03 em Porto Nacional – TO. Os valores 
comercializados apresentam variações tanto na composição nutricional quanto o 
preço e essas alterações são observadas inclusive entre o mesmo tipo de ração. As 
rações comerciais do tipo super-premium vendidas em sacos de 15kg podem ser 
encontradas com preços que variam de R$ 83,00 a R$ 400,00 por 15 kg apresentando 
as maiores variações. As variações na composição nutricional e nos preços sugerem 
que as diversas rações comerciais utilizadas na alimentação de cães precisam ser 
orientadas por um profissional qualificado. A alta frequência observada da disposição 
de ração terapêutica no mercado, sugere que a fabricação de alimentos para cães 
vão além da questão nutricional, busca-se a manutenção da saúde e bem-estar 
desses animais de companhia. 
 
Palavras-chave: alimento industrializado, animais de companhia, produto final. 
 

INTRODUÇÃO 

     De acordo com a Associação Nacional de Fabricantes de Alimentos para 

Animais, existem no Brasil cerca de 52,2 milhões de cães no Brasil, conforme dados 

do IBGE (2013) o que torna o Brasil o 2º país com a maior população de cães e o 3º 

maior em faturamento.  
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 Dados da Associação Brasileira de Indústria de Produtos para Animais de 

Estimação  (Abinpet) relatam que o faturamento chegou a movimentar 18,9 bilhões de 

reais, e desse total estima-se que 67,3% refere-se ao pet food – ou alimentação. A 

importância de se escolher uma boa alimentação, deve-se ao fato que o  animal pet 

tem carências nutricionais diferentes das nossas, por isso sua dieta deve ser 

direcionada a atender tais necessidades.  

 A alimentação baseada exclusivamente com comida caseira, torna-se um risco 

na nutrição e saúde do animal. Por mais “sem graça” que possa parecer, a ração 

comercial é, na maioria dos casos, a melhor opção, em decorrências de ter em sua 

composição a descrição dos ingredientes e a composição nutricional o que permite 

avaliar se a mesma é capaz de suprir todas as necessidades nutricionais do animal. 

Já a comida caseira por mais variada que seja, pode não ser uma dieta completa e 

balanceada. 

 Atualmente os criadores de cães passam por verdadeiros dilemas ao adquirir a 

ração comercial para o animal, isso deve-se ao fato de haver  uma grande variedade 

e tipos de rações comerciais e ainda vários produtos alimentícios.  Os diversos tipos 

de rações, promovem uma grande variação nos preços, existem alterações de preços 

oriundas ainda do estabelecimento onde a ração é adquirida, forma de aquisição (saco 

fechado ou a granel), localidade entre outros fatores 

 Infelizmente nem todos os criadores conseguem distinguir as diferenças 

nutricionais das rações comerciais e assim em muitas vezes é comum o fator preço 

ser decisivo no momento da compra, o que evidentemente pode não ser adequado e 

tampouco representar o melhor custo-benefício.  

 Existem hoje no mercado diversos tipos de rações, as observadas na pesquisa 

podem ser classificados como: padrão, premium e  super-premium, como previsto na 

Instrução Normativa, todas as rações comerciais devem possuir os valores 

nutricionais especificados nas embalagens, os quais devem atender os parâmetros 

nutricionais mínimos e máximos exigidos pela Instrução Normativa nº09 publicada em 

2003 (BRASIL, 2003), o que garante que  todas rações secas extrusadas possam 

independente da classificação atender às necessidades nutricionais dos cães e gatos. 
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 Objetivou-se nesse estudo verificar os tipos de rações e as diferenças de preço 

e composições químicas de rações secas para cães adultos, disponíveis em 

estabelecimentos comerciais nos municípios de Palmas e Porto Nacional – TO.  

 

METODOLOGIA 

Foi realizada um pesquisa de mercado em 13 estabelecimentos comerciais; 

sendo 10 em Palmas – TO e 03 no município de Porto Nacional – TO. A pesquisa era 

realizada após o esclarecimento do objetivo da pesquisa e o questionário foi 

respondido espontaneamente pelo funcionário e/ou proprietário. O questionário foi 

elaborado com cinco perguntas diretas sobre o tipo de ração disponibilizada no 

estabelecimento, preço de comercialização e verificação do rótulo que era obtido 

diretamente da embalagem. Em cada estabelecimento foi analisado que tipo de ração 

comercial estava disponível para comercialização no varejo, assim as rações foram 

classificadas como padrão, premium, super-premium e terapêutica, não sendo 

verificado as marcas.  

As avaliações do preço foi verificado conforme o produto era comercializado a 

composição das rações foi realizada mediante a análise do rótulo, para verificar se os 

teores nutricionais de rações pertencentes ao mesmo grupo eram semelhantes. 

As informações obtidas foram registradas no papel e em seguida codificadas e 

tabuladas em planilhas do Microsoft Excel, realizou-se uma análise estatística 

descritiva e a tabulação e exposição dos dados foi realizada em tabelas de frequência. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Quanto as informações nutricionais das rações, observou-se que nos 13 

estabelecimentos as rações do tipo super-premium estavam disponíveis para a 

comercialização e estas demonstraram uma variação nos teores de fibra bruta de 4%. 

Nas rações do tipo premium disponíveis em 09 estabelecimentos a variação inferior 

verificada foi de 2,4% de fibra bruta, já nas rações do tipo standard ou padrão (04 

estabelecimentos) não continham a informações sobre os teores de fibra bruta no 

rótulo. Observou-se também variações nos teores de proteína bruta que apresentou 

mínima de 27,5% nas rações premium, mínimo de 28% em rações super-premium, 

uma máxima de 32% nas terapêuticas. 
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Carciofi et al. (2009) destacam que existem variações nas composições das 

rações brasileiras, os autores citam que os teores de proteína bruta chegam  a 

apresentar mínimo de 17 e máximo de 23% para rações do tipo premium e mínimo de 

22 e máximo de 36% para raçoes do tipo super-premium.  

Como uma forma de complementação na pesquisa, foram avaliados outros 

produtos como biscoitos integrais e enlatados terapêuticos. Os biscoitos integrais 

apresentaram uma umidade máxima de 100g/kg, variação de proteína bruta mínima 

de 90g/kg e de fibra bruta de 55g/kg. Já os enlatados terapêuticos apresentaram 

umidade máxima de 280g/kg, variação de proteína bruta mínima de 80g/kg e fibra 

bruta de 55g/kg. 

Os valores comercializados estão disposto na Figura 1, onde pode observar 

que no requisito preço, as variações alteram entre outros fatores, por peso e tipo da 

ração. As rações comerciais do tipo super-premium vendidas em sacos de 15kg 

podem ser encontradas com preços que alteram de R$ 83,00 a R$ 400,00 por 15 kg. 

Rações do tipo Premium, também comercializadas em sacos de 15kg, possuem 

alteração no valor de R$ 83,00 a R$ 212,00.  

 

Figura 1. Preços de rações comerciais praticados no mês de maio de 2017 no 
mercado de Palmas e Porto Nacional – TO. 

Rações do tipo padrão comercializados em sacos de 8kg; ração Premium e Super Premium 

preços praticados para embalagens de 15kg,  rações terapêutica preços praticados para 
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embalagens de 3kg. Valores entre parênteses refere-se a quantidade de estabelecimentos que 

comercializavam a ração. 

  Para França et al. (2011) o manejo nutricional relacionado às várias patologias 

direcionou a utilização de ingredientes denominados nutracêuticos, pode-se definir os 

nutracêuticos são compostos de ingredientes biologicamente ativos com efeitos 

benéficos sobre o animal e, geralmente, possuem mais de um alvo ou mais de uma 

função no organismo.  

Terapêuticas variam entre R$ 95,00 e R$ 390,00, tendo em vista que todas as 

encontradas foram na faixa dos 3kg. Sua variação no preço depende do tipo de animal 

que é destinada a ração, como por exemplo, animais obesos, com problemas 

urinários, entre outros tipos. 

 

CONCLUSÕES 

 As variações na composição nutricional e nos preços sugerem que as diversas 

rações comerciais utilizadas na alimentação de cães precisam ser orientadas por um 

profissional qualificado. A alta frequência observada da disposição de ração 

terapêutica no mercado, sugere que a fabricação de alimentos para cães vão além da 

questão nutricional, busca-se a manutenção da saúde e bem-estar desses animais de 

companhia. 
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RESUMO 

O rabanete (Raphanus sativus L.)  é uma Brassicaceae de porte reduzido e uma das 
cultivares de maior aceitação. Um dos benefícios em se cultivar essa espécie é a sua 
utilização como fonte de renda entre duas culturas de ciclo mais longo. O processo 
germinativo das sementes em meio salino depende de inúmeros fatores, sendo os 
principais a espécie, cultivar, tipos de sais presentes na água, intensidade e duração 
do estresse salino ao qual a semente está submetida, manejo cultural e irrigação. Os 
bioestimulantes são misturas de um ou mais biorreguladores com outros compostos 
de natureza química diferente, como sais minerais. Esses agem na degradação de 
substâncias de reserva das sementes, na diferenciação, divisão e alongamento 
celulares. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, foram feitos 
cinco tratamentos, com quatro repetições sendo que em T1 foi utilizado zero dose do 
bioestimulante, T2 0,075ml do enraizador, em T3 0,20ml, em T4 0,70ml e em T5 1,0ml 
do enraizador. O objetivo é avaliar a porcentagem de germinação de Rabanete Apolo 
(Raphanus sativus L.), sob doses de bioestimulante-Enraizador Forth-em estres 
salino. 

Palavras-chave: Bioestimulante; Raphanus sativus L; enraizamento  

 

INTRODUÇÃO 

O rabanete (Raphanus sativus L.)  É uma Brassicaceae de porte reduzido e 

que, nas cultivares de maior aceitação, produz raízes globulares, de coloração 
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escarlate-brilhante e polpa branca.  Adapta-se melhor ao cultivo no outono – inverno, 

tolerando   bem   o   frio   e   geadas   leves.   O espaçamento entre as fileiras é de 20 

a 25 cm. A colheita é feita de 3 a 6 semanas após a semeadura, quando atingem o 

ponto de colheita (FILGUEIRA, 2003). 

De acordo com Minami et al 1998. (apud, Araújo, et. al., 2014), um dos 

benefícios em se cultivar essa espécie é a sua utilização como fonte de renda entre 

duas culturas de ciclo mais longo.  

O processo germinativo das sementes em meio salino depende de inúmeros 

fatores, sendo os principais a espécie, cultivar, tipos de sais presentes na água, 

intensidade e duração do estresse salino ao qual a semente está submetida, manejo 

cultural e irrigação, além das condições edafoclimáticas. PEREIRA et al. 2012, (apud, 

ARAÚJO, et. al., 2014) 

Os bioestimulantes são misturas de um ou mais biorreguladores com outros 

compostos de natureza química diferente, como sais minerais. Os bioativadores são 

substâncias orgânicas complexas modificadoras do crescimento, capazes de atuar na 

transcrição do DNA na planta, expressão gênica, proteínas da membrana, enzimas 

metabólicas e nutrição mineral. (BAZZAN, 2013) 

São complexos que promovem o equilíbrio hormonal das plantas, favorecendo 

a expressão do seu potencial genético, estimulando o desenvolvimento do sistema 

radicular. Esses produtos agem na degradação de substâncias de reserva das 

sementes, na diferenciação, divisão e alongamento celulares Castro e Vieira, 2001, 

(Apud, FERREIRA, et. al., 2007) 

O objetivo é avaliar a porcentagem de germinação de Rabanete Apolo 

(Raphanus sativus L.), sob doses de bioestimulante-Enraizador Forth-em estres 

salino.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

  O trabalho foi realizado na Faculdade Católica do Tocantins (FACTO), Campus 

II, no Laboratório de Sementes. Foi utilizado semente de rabanete, do tipo Apolo, 

sacos plásticos, pinças, placa de Petri, gerbox, papel filtro, 250 ml com 2,5 g de sal 

(Na Cl) e Enraizador-FORTH. 
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            O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, foram feitos cinco 

tratamentos, com quatro repetições sendo que em T1 foi utilizado zero dose do 

bioestimulante, T2 0,075ml do enraizador, em T3 0,20ml, em T4 0,70ml e em T5 1,0ml 

do enraizador. 

Em cada tipo de tratamento foi colocado diferentes quantidades de 

bioestimulantes, na primeira amostra, T1, não foi colocado o estimulante, no T2 foi 

colocado 0,075ml, T3 0,20ml, T4 0,70ml e T5 1,0ml. 

Depois de colocado o enraizador foi misturado bem, até aderir em todas as 

sementes, logo foi colocado sobre as placas de Petri para secá-las e então foi 

dispostas 50 sementes em cada gerbox, neles continham duas folhas de papel filtro 

na parte inferior e um sobre as sementes. 

Foi preparada uma solução de salina com 250 ml de agua com 2,5 g de sal de 

cozinha, para umedecer as sementes e observar os efeitos que o bioestimulante 

trouxe na germinação das sementes, após umedecida foi posta na câmara 

germinadora, em 50º C. Foi observada em um período de 15 dias, os dados foram 

registrados para realizar os comparativos de germinação, em forma de tabelas com 

percentuais de germinação. 

.  

RESULTADOS E DISCURSÕES 

De acordo com o Gráfico 01 pôde se obter algumas informações. No tratamento que 

não foi aplicado o enraizador (T1) obteve-se um melhor resultado na sua germinação 

e nas outras amostras em que o enraizador foi aplicado obteve um resultado 

decrescente, com relação a quantidade de bioestimulante aplicado e à porcentagem 

de germinação das sementes. Com isso podemos perceber que com o uso do 

enraizador e sob o estresse salino a taxa de germinaçaão foi reduzida 

degradativamente.  
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Gráfico 01: porcentagem das germinações das sementes de Rabanete Apolo 

sob doses de enraizador sob estres salino. 

 

Pode se perceber que em T1, onde não foi aplicado o bioestimulante, o 

percentual de germinação foi maior, em T2 que foi aplicado 75 microlitros do 

enraizador FORTH, onde percebe uma queda na germinação, em T3, com 200 

microlitros, observamos mais uma queda, em T4 e T5 contendo uma quantidade 

maior observamos que a germinação foi muito pequena. 

Com a análise do gráfico percebesse que em T1, no qual não continha nenhum 

tipo de bioestimulante, a semente germinou mais com relação das que utilizou o 

enraizador. Isso, pode ter acontecido pelo motivo que quando aplicado o enraizador 

nas sementes que já estavam com o efeito do estresse salino e após colocar mais 

sais nas sementes, esses sais vindo do enraizador FORTH, como macro e micro 

nutrientes, a semente podem ter sofrido algum tipo de inibição, causando a queda da 

taxa de germinação.  

A alta concentração de sais é um fator de estresse para as plantas, pois 

reduz o potencial osmótico, retendo água, além da ação dos íons sobre o 

protoplasma. A água é osmoticamente retida em solução salina, de forma que o 

aumento da concentração de sais a torna cada vez menos disponível para as 

plantas Ribeiro et al., 2001. 

A diminuição da germinação de sementes submetidas ao estresse hídrico é 

atribuída à redução das atividades enzimáticas. A salinidade afeta a germinação, não 
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só por dificultar a cinética da absorção de água, mas também por facilitar a entrada 

de íons em quantidades tóxicas nas sementes durante a embebição (Santos et al., 

1992, apud, MACHADO et. al., 2006). 

Nos ambientes salinos o NaCl é, geralmente, o sal predominante e, 

consequentemente, aquele que causa maiores danos às plantas. Os efeitos sobre a 

nutrição mineral decorrem, principalmente, da toxicidade dos íons sem razão da 

absorção excessiva do Na+ e Cl- e do desequilíbrio nutricional causado pelos 

distúrbios na absorção e distribuição dos nutrientes. Um excesso de Na+ e, sobretudo, 

de Cl- no protoplasma, ocasiona distúrbios em relação ao balanço iônico, além dos 

efeitos específicos destes íons sobre as enzimas e membranas celulares Flores, 1990, 

(apud, FERREIRA et. al., 2007).  

CONCLUSÃO 

            Conclui-se que o tratamento 1, T1, obteve melhor resultado do que os outros 

tratamentos. 
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RESUMO 

A cada ano são descobertos e utilizados novos produtos para o tratamento de 

sementes na cultura da soja (Glycine max L.), visando aumentos de produção. O 

percevejo-marrom (Euschistus heros) é uma praga-chave da cultura da soja. É a 

espécie mais abundante do complexo de percevejos apresentando-se em 

predominância no estado do Tocantins e em grande parte das regiões dos cerrados 

produtoras de soja. Objetivou-se com esta pesquisa levantar os dados referentes aos 

tratamentos de sementes, dando ênfase aos inseticidas mais utilizados na cultura da 

soja no Estado do Tocantins para controle de percevejo-marrom, com base em 

referências bibliográficas que nos ajudaram a embasar e sustentar o tema 

desenvolvido. Os inseticidas mais utilizados para o controle de percevejo marrom na 

cultura da soja no estado do Tocantins são os piretróides e neonicotinóides. 

Palavras-chave: Glycine max; Inseticidas; Euschistus heros. 

 

INTRODUÇÃO 

O percevejo marrom Euschistus heros (F.) (Hemiptera: Pentatomidae) é uma 

praga-chave da cultura de soja (Glycine max L.) em várias regiões do Brasil, 

principalmente nas de clima quente (GODOY et al., 2010). Predominante nas lavouras 
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de soja nos diferentes Estados do Brasil, esse inseto pode ocasionar danos 

irreversíveis à cultura, pois, para se alimentar, suga diretamente os grãos de soja, o 

que acarreta redução na produção e na qualidade das sementes (DEPIERI; PANIZZI, 

2011; SILVA et al., 2012). 

O percevejo marrom (E. heros) é a espécie mais abundante do complexo de 

percevejos em predominância no estado do Tocantins e em grande parte das regiões 

dos cerrados produtoras de soja. Os ovos do percevejo marrom são colocados sobre 

as folhas ou vagens e normalmente são dispostos em fileiras duplas. A eclosão ocorre 

após 3 a 7 dias, as ninfas possuem hábitos gregários, ou seja, permanecem próximas 

à postura, possuem coloração marrom escura e medem cerca de 2 mm de 

comprimento. O tempo de desenvolvimento de ninfas - período do ovo à fase adulta - 

tem duração média de 38,6 dias (SILVA et al., 2006) 

Tratamento de sementes, no sentido amplo, é a aplicação de processos e 

substâncias que preservem ou aperfeiçoem o desempenho das sementes, permitindo 

que as culturas expressem todo seu potencial genético. Inclui a aplicação de 

defensivos (fungicidas e inseticidas), produtos biológicos, inoculantes, estimulantes, 

micronutrientes, etc. ou a submissão a tratamento térmico ou outros processos físicos. 

No sentido mais restrito, refere-se à aplicação de produtos químicos eficientes contra 

fitopatógenos (MENTEN; MORAES, 2010). 

Em geral, os inseticidas mais utilizados para o controle de percevejos, desde a 

década de 1960 até meados da década de 2010, pertencem ao grupo dos 

organofosforados, inibidores da enzima acetilcolinesterase e apenas um ciclodieno 

(endossulfam). O endossulfam atua como antagonista de canais de cloro mediados 

por GABA (ácido g-aminobutírico), impedindo a entrada dos Cl- na célula nervosa 

(Omoto, 2000). Na atualidade, produtos do grupo dos organofosforados e 

endossulfam estão sendo banidos e os ingredientes ativos mais usados para o 

controle de percevejos têm sido do grupo dos piretróides e neonicotinóides. 

Visando à diminuição dos prejuízos causados pelos percevejos, o controle 

químico tem sido a medida mais utilizada podendo ser realizado por meio de 

aplicações preventivas de inseticidas sintéticos (BUENO et al., 2013). No entanto, o 
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uso contínuo dos mesmos ingredientes ativos, aplicação de inseticidas com largo 

espectro de ação no início do desenvolvimento da cultura e ineficiência na tecnologia 

de aplicação são fatores que podem contribuir para o aumento da população de 

percevejos e no surgimento de populações resistentes. 

O presente trabalho teve como objetivo levantar os dados referentes aos 

tratamentos de sementes, dando ênfase aos inseticidas mais utilizados na cultura da 

soja no Estado do Tocantins para controle de percevejo- marrom, com base em 

referências bibliográficas que nos ajudaram a embasar e sustentar o tema 

desenvolvido. 

METODOLOGIA    

A metodologia empregada para a realização desta pesquisa foi considerada 

exploratória bibliográfica tendo por finalidade levantar os dados relativos à utilização 

do tratamento de sementes da soja visando o controle do percevejo marrom no estado 

do Tocantins. 

   Realizar uma pesquisa com rigor científico pressupõe que você escolha um 

tema e defina um problema para ser investigado, elabore um plano de trabalho e, após 

a execução operacional desse plano, escreva um relatório final e este seja 

apresentado de forma planejada, ordenada, lógica e conclusiva (MENEZES, 2001, 

p.23). 

Para isso, faz-se necessário a aplicação de procedimentos metodológicos com 

a intenção de desenvolver, modificar e ampliar conhecimentos para que estes possam 

ser testados por meios das investigações e posteriormente transmitidos. Castro (apud 

Fachin, 2001) afirma que “toda pesquisa de certa magnitude tem que passar por fase 

de preparatória de planejamento”. 

           Após a coleta de dados relativos ao objeto da pesquisa, foram realizadas a 

análise e sistematização desses dados de forma a fundamentar conceitos, objetivando 

compartilhar informações com aplicabilidade no que tange a utilização dos grupos de 

inseticidas mais utilizados no tratamento de sementes de soja.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A aparente deficiência de controle das populações de percevejos também 

pode ser atribuída à rápida colonização, em campos mais tardios de soja, por 

espécimes provenientes de áreas que já foram colhidas. Esse comportamento deve-

se à escassez de plantas e necessidade de procura por alimento, antes do início do 

período de oligopausa.  

Entre as medidas que podem ser adotadas para manejar a resistência em 

populações de percevejos, é recomendável: i) quando for necessário controlar 

lagartas, no início da safra agrícola, utilizar produtos com modo de ação diferente 

daqueles utilizados para o controle de percevejos; ii) dar preferência aos inseticidas 

indicados mais seletivos, como Baculo vírus anticarsia, Bacillus thuringiensis (Bt) e 

reguladores de crescimento, sendo os dois primeiros mais seletivos que os últimos; 

iii) aplicar o inseticida somente nas áreas em que a densidade da praga encontra-se 

no nível de dano, avaliado por meio do monitoramento com o pano-de-batida 

(TECNOLOGIA, 2011), considerando que, normalmente, no início do ataque, os 

percevejos localizam-se nas bordaduras da lavoura; iv) realizar a rotação de produtos, 

utilizando inseticidas com diferentes modos de ação, por exemplo, se foi aplicado um 

organofosforado e houver necessidade de reaplicação, usar piretróide ou 

neonicotinoide, principalmente quando aplicado no mesmo ciclo agrícola (Sosa-

Gómez, 2010); e (v) a rotação de culturas, escolhendo, preferencialmente, aquelas 

cujas pragas são diferentes das que apresentam problemas de resistência. Esta última 

alternativa minimiza a exposição aos produtos, mas pode ser limitada por aspectos de 

mercado e infraestrutura. 

Um aspecto que torna difícil o manejo da resistência por meio da rotação de 

inseticidas é a falta de opções para a escolha de produtos de eficiência comprovada 

e com modos de ação diferentes. No caso de controle das populações do percevejo 

marrom, embora existam aproximadamente 30 produtos comerciais disponíveis no 

Agrofit (2012), estes podem ser resumidos a quatro grupos com modos de ação 

diferentes, ou seja: (i) inibidores de acetilcolinesterase (organofosforados); (ii) 

antagonistas dos canais do Cl- mediados por GABA (ciclodienos); (iii) os moduladores 
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de canais de Na+ do axônio (piretróides); e (iv) agonistas de receptores nicotínicos da 

acetilcolina (neonicotinoides). Para aumentar a dificuldade, os dois últimos grupos são 

resumidos a um, considerando-se que as misturas de piretróides e neonicotinoides 

são mais utilizadas que os produtos isoladamente. 

Portanto, o monitoramento correto das populações e a aplicação no momento 

apropriado deverão ser ações prioritárias a serem consideradas.   

CONCLUSÃO 

Concluímos com o presente trabalho os inseticidas mais utilizados para o 

controle de percevejo marrom na cultura da soja no estado do Tocantins são os 

piretróides e neonicotinóides, e que existe a necessidade de buscar conhecimentos 

relativos a inseticidas que ajudam no manejo de percevejo marrom na soja, visando 

testar novos produtos e/ou formulações para o controle desta praga. 
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RESUMO 

A sociedade com o passar do tempo apresentou uma constante evolução, 

principalmente nas formas de obter informação e conhecimento. Esta evolução pode 

ser notada em diversos setores da economia, dentre eles o agronegócio vem se 

destacando em diferentes aspectos. O objetivo deste trabalho foi mostrar a 

contribuição da tecnologia da informação no processo de produção agropecuária 

como ferramenta de auxílio para agricultor, bem como identificar a utilização da TI nas 

suas atividades. Através das metodologias de pesquisa utilizadas notou-se que a TI é 

um fator fundamental e um grande diferencial positivo para os que a utilizam. Com o 

passar do tempo à tecnologia vem evoluindo a passos largos e a sua implementação 

no agronegócio é algo indispensável para os produtores que desejam manter-se 

competitivos no mercado atual. 

Palavras-chave: Agronegócio; Ferramenta de Auxílio; Mercado. 

INTRODUÇÃO  

No início da década de 80, teve início uma revolução no Agronegócio com a 

disseminação do uso de novas tecnologias na produção rural, afirma Batalha (2001).  

É um fato mais que concretizado que o mundo vem passando por um desenvolvimento 

causado pela utilização intensiva de tecnologia e informação (TI). E isso tem se 
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consolidado como um diferencial estratégico nas organizações focadas no 

desenvolvimento agrário a médio e longo prazo. 

Assim não é diferente no agronegócio, segmento que se torna cada vez mais 

estratégico, representativo econômico, social e ambientalmente. Esse setor recebe 

capitais estrangeiros, verbas privadas e governamentais para investimento próprio, 

com o intuito ou visão futurista de desenvolvimento de cadeias ou arranjos produtivos. 

Segundo Roscoe (2013) o Brasil do “Jeca Tatu” vai aos poucos ficando 

somente no imaginário dos nostálgicos. Os números da agropecuária invadem o 

noticiário constantemente. Recordes de produções. Um setor pujante desfila 

orgulhosamente na Marquês de Sapucaí. Cidades inteiras brotam nos sertões do 

Brasil Central com IDHs (Índice de Desenvolvimento Humano) europeus.  

Claro que o Brasil é um país rico com abundância de água e terras cultiváveis, 

mas nada disso adiantaria se não houvesse uma forte tendência inovadora na 

agricultura do país. (ROSCOE, 2013). 

Segundo Santos (2013), a tecnologia evoluiu ao ajudar o empresário rural a 

comercializar com maior margem de ganho real sobre sua produção. As bolsas de 

valores estão, cada vez mais, integradas, fazendo com que o produtor, ao acessar 

seu celular, obtenha importantes e valiosas informações a respeito da tomada de 

decisão sobre como agir para comercializar seus produtos.  

O trabalho foi desenvolvido com o objetivo de mostrar a contribuição da 

tecnologia da informação no processo de produção Agropecuária como ferramenta de 

auxílio para agricultor, bem como identificar a utilização da TI nas suas atividades.  

Verificar o que ocorreu e como ocorreu a expansão da TI foram itens considerados 

para elaboração deste trabalho. 

METODOLOGIA  

A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa consistiu no tipo 

descritivo, exploratório e bibliográfico, com procedimento de coleta de dados primários 

e secundários relacionados ao conhecimento profundo acerca das melhorias 
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provenientes do uso de tecnologias da informação dentro da cadeia produtiva na 

agricultura nacional.   

Segundo Andrade (2006, p.124), a pesquisa exploratória é o primeiro passo de 

todo trabalho cientifico. Para este mesmo autor “Uma das características da pesquisa 

descritiva é a técnica padronizada da coleta de dados realizada principalmente através 

de questionários e da observação sistemática”. 

Posteriormente, os dados obtidos foram analisados e sistematizados de forma 

a fundamentar conceitos, objetivando compartilhar informações com aplicabilidade no 

processo de incentivo do uso de diferentes tecnologias de informação que possam, 

direta e indiretamente, provocar melhorias e avanços contínuos no agronegócio 

nacional.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo Sartorelli e Montanha (2015), pode-se observar que com a inclusão 

da tecnologia da informação na agricultura, o produtor rural tem mais recursos e obtém 

mais informações para a tomada de decisão. Com o auxílio de softwares da 

EMBRAPA o produtor rural consegue diagnosticar e identificar doenças em lavouras 

podendo ainda entrar em contato com fitopatologistas via chat, correio eletrônico ou 

lista de discussão. É possível ainda ter acesso ao conhecimento técnico-científico por 

meio de documentos gerados por instituições públicas ou privadas, incluindo artigos, 

livros, arquivos audiovisuais e planilhas eletrônicas com informações disponíveis e 

resultadas de pesquisas relacionadas a culturas como cana-de-açúcar, trigo, arroz, 

feijão, milho, banana, manga, mamona, agronegócio do leite e temas focados em 

agricultura e meio ambiente, agroenergia, reprodução animal, manejo florestal, 

sistema plantio direto, tecnologia de alimentos, entre outros. 

Arvus (2015) salienta as vantagens do uso de tecnologias da informação na 

agricultura enfatizando a redução do uso de insumos agrícolas, aumento da 

produtividade devido a otimização dos recursos do solo, sustentabilidade da terra em 

longo prazo. Por meio de experimentos realizados os autores que comprovaram um 
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aumento de produtividade de 20% a 29%, e economia de insumos agrícolas variando 

entre 13% a 23%. 

Com essa mesma linha de pensamento Cócaro e Jesus (2008) cita que a 

exemplo do que ocorreu no setor urbano, às novas Tecnologias da Informação 

aplicadas a agropecuária integra-se velozmente, ou seja, as tecnologias de 

gerenciamento de informações; as tecnologias de controle e monitoramento e; as 

tecnologias de telecomunicações estão fundindo-se rapidamente. 

Costa (2011) cita que é possível observar impactos positivos na agricultura 

brasileira com o uso de tecnologias da informação, pois com a redução do custo pela 

diminuição do uso de insumos agrícolas; redução da poluição do ambiente e da água; 

aumento da produtividade agrícola pela aplicação mais eficiente de insumos obtém-

se ganhos na economia na ordem de R$ 20 bilhões de produção. 

Segundo a Sociedade Rural Brasileira (2012) “[...] de 1960 a 2010, a produção 

de grãos do País aumentou 774% enquanto a área de cultivo apenas dobrou, de 22 

milhões de hectares para 47,5 milhões de hectares. Se a tecnologia que utilizamos 

hoje fosse a mesma de 50 anos atrás, seria necessário aumentar em oito vezes a área 

para o cultivo.” 

Segundo a consultoria americana CB Insights, dos US$ 800 milhões levantados 

para investimento em startups agrícolas em todo o mundo cerca de 70% desse valor, 

aproximadamente, US$ 560 milhões foram destinados empresas que estão 

trabalhando no desenvolvimento de inteligência artificial e robótica, essas estão 

subdivididas em 5 categorias que são: desenvolvedoras de robôs agrícolas, de análise 

de saúde de cultivos e de solo, de monitoramento no campo, de análise preditiva e de 

análise de imagem de satélite. 

CONCLUSÃO  

A partir desse estudo realizado foi possível verificar que a Tecnologia da 

Informação aplicada aos meios de Agronegócio pode proporcionar a esses setores 

diversas melhorias e ganhos econômicos, independentemente se essas melhorias 
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são alcançadas através da facilitação da comunicação e da troca de informações, de 

automação de atividades que antes eram realizadas apenas por mão de obra humana 

dentre tantas outras. 

Através das metodologias de pesquisa utilizadas notou-se que a TI é um fator 

fundamental e um grande diferencial positivo para os que a utilizam. Com o passar do 

tempo a tecnologia vem evoluindo a passos largos e a sua implementação no 

Agronegócio é algo indispensável para os produtores que desejam manter-se 

competitivos no mercado atual.  
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RESUMO 

A alta rentabilidade e um mercado que cresce 30% ao ano tem dado posição de 
destaque à produção de flores tropicais no Tocantins. A facilidade de manejo e o clima 
favorável, aliados a tecnologia desenvolvida no Estado, são alguns motivos que fazem 
com que a prática desperte o interesse dos produtores. Em 2012, o Tocantins produziu 
56 toneladas de flores tropicais e faturou com o produto um montante estimado em 
R$ 1,5 milhão, valor 20% maior que o de 2011. Atualmente, no Estado, são cultivados 
40 hectares de cerca de 20 espécies. A produção está espalhada pelas regiões de 
Araguaína, Palmas, Lajeado e Dianópolis. Nesse sentido, objetivou-se avaliar a 
viabilidade econômica da produção de helicônias e, por meio da análise de 
sensibilidade, identificar e verificar em que medida alguns fatores do sistema produtivo 
exercem impacto sobre a rentabilidade dessa atividade nas regiões produtoras do 
Estado do Tocantins. 

Palavras-chaves: Flores Tropicais; Tecnologia; Mercado.  

 

INTRODUÇÃO      

No planeta, o mercado da floricultura rende 8 bilhões de dólares anuais. 

Holanda, Colômbia, Dinamarca e Equador estão entre os grandes vendedores. O 

Brasil ingressou nesse time há menos de dez anos. 

O mercado de flores e plantas ornamentais tem se destacado no segmento 

produtivo agroindustrial de forma crescente, dinâmica e promissora, tanto no mercado 
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nacional como internacional. No Brasil, o mercado distribui-se em 50% para flores em 

vasos, 40% para flores de corte e 10% para plantas ornamentais (STRINGHETA et. 

al., 2002). 

As espécies de origem tropical são responsáveis por uma parcela desse 

mercado, tanto a nível nacional quanto internacional. Dentre as flores tropicais mais 

cultivadas no Brasil, o gênero Heliconia L., único da família Heliconiaceae, merece 

destaque. Segundo JUNQUEIRA & PEETZ (2002), as helicônias ocupam a terceira 

colocação em área cultivada no Brasil (101,8ha), sendo superadas apenas pelas 

rosas (426ha) e crisântemos (234ha). 

O Brasil ingressou nesse time há menos de dez anos. Responde por apenas 

0,22% da exportação mundial e tem potencial para crescer 1,5% nos próximos anos, 

segundo o Ministério da Agricultura. É relativamente pouco, mas já foram registrados 

bons resultados. De acordo com o Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor), o setor 

movimenta no país, anualmente, em torno de 1,2 bilhão de dólares e ocupa 2.545 

produtores em 4.850 hectares. 

Segundo dados da Associação de Produtores de Flores do Tocantins, o 

comercio de flores no Estado movimenta cerca de R$ 4 milhões por ano. Para os 

produtores de flores tropicais, o mercado para o plantio de flores no Tocantins e no 

Brasil é expansivo, pois é um produto muito procurado por apresentar características 

peculiares de regiões tropicais. 

Nesse sentido, objetivou-se avaliar a viabilidade econômica da produção de 

helicônias e, por meio da análise de sensibilidade, identificar e verificar em que medida 

alguns fatores do sistema produtivo exercem impacto sobre a rentabilidade dessa 

atividade nas regiões produtoras do Estado do Tocantins. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa consistiu no tipo 

exploratório e bibliográfico, com procedimento de coleta de dados relacionados ao 

mercado de produção de flores tropicais no Estado do Tocantins, dando ênfase a 

espécie Helicônia Bihai. 
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Segundo Rodrigues (2006) a investigação científica é um processo importante 

para a aquisição e a produção do conhecimento. Ela possibilita ao pesquisador 

compreender o mundo em que vive. É por meio da pesquisa que se realiza a 

investigação científica.  

Em seguida, os dados obtidos foram analisados e sistematizados de forma a 

fundamentar conceitos, objetivando compartilhar informações sobre a capacidade 

produtiva de Helicônia Bihai  no Estado do Tocantins. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A atividade ganha reforço no Tocantins com incentivos do Governo do Estado, 

por meio da Seagro e suas vinculadas Agência de Defesa Agropecuária do Estado do 

Tocantins (Adapec), Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins 

(Ruraltins). Na Agrotins todos os anos são intensificados as ações com atividades 

demonstrativas e capacitações de produtores e doações de mudas. No projeto Manuel 

Alves, em Dianopólis, os produtores estão iniciando o plantio de flores. 

A floricultura é um ramo do agronegócio, com capacidade de gerar emprego e 

renda aos agricultores familiares. Num hectare plantado, envolve 3 empregos diretos 

e 5 indiretos. No Tocantins são cerca de 500 pessoas vivendo desta atividade, com 

expectativa de crescimento anual em torno de 50%. As flores mais cultivadas no 

Tocantins são: as helicônias, alpínias, bastões, shampoos, dentre outras. Hoje em 

Palmas existem pessoas especializadas neste segmento. 

 

CONSIDERAÇÕES 

O exercício da floricultura tropical tem se mostrado uma alternativa bastante 

atraente, pelos incentivos e pela proposta de agregar renda para o pequeno agricultor. 

No entanto, diante das oscilações e da volatilidade dos preços dos principais produtos 

agropecuários, a visão empreendedora, que busca oportunidades de negócios em 

setores ou culturas alternativas pode ser o diferencial no êxito de um empreendimento 

rural, desde que antes da implementação da lavoura seja feito um estudo de 

viabilidade econômica. 
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RESUMO 

O experimento foi conduzido no laboratório de fitopatologia do campus de Ciências 

Agrárias e Ambientais da Católica do Tocantins – Palmas - TO, no período de 

setembro de 2017, com o objetivo de verificar a incidência de patógenos em sementes 

de feijão-caupi, armazenadas em diferentes ambientes. O delineamento experimental 

foi inteiramente casualizado com quatro tratamentos: T1 armazenamento em 30ºC na 

ausência de luz, T2 armazenamento em 40ºC na ausência de luz, T3 armazenamento 

em 30ºC na presença de luz e T4 armazenamento em 40ºC na presença de luz, com 

5 repetições. A incidência fúngica foi expressa em porcentagem, onde foram 

detectadas a presença de cinco fungos: Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Rhizopus 

spp, Penicillum spp, Fusarium spp. As sementes de feijão-caupi apresentaram 

incidência dos fungos A. niger e A. flavus em maiores porcentagens na ausência e 

presença de luz nas duas temperaturas testadas. O tratamento em temperatura de 

40ºC com presença de luz apresentou menor incidência dos patógenos. 

 

Palavras-Chave: Fungos; Patologia de sementes; Vigna unguiculata. 
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INTRODUÇÃO 

O feijoeiro [Vigna unguiculata (L.) Walp], também conhecido por feijão 

macassar, feijão caupi, ou feijão de corda, é uma leguminosa extremamente 

importante ao consumo humano, pois é rica em proteínas e aminoácidos e, também, 

pode ser utilizada para diversificação de renda nas propriedades rurais (SILVA et al., 

2013). É uma cultura de grande relevância socioeconômica, notadamente em razão 

da grande quantidade de mão de obra demandada no seu cultivo (SALGADO et al., 

2012). 

A maioria das culturas destinadas à produção de alimentos está sujeita à 

incidência de pragas e doenças, e a má qualidade das sementes representa uma das 

principais causas da baixa produtividade das lavouras de feijoeiro no Brasil (COSTA 

E SILVA e SILVA, 1999 FREITAS, 2001; Machado, 1986) 

O tratamento de sementes é usado principalmente com a finalidade de 

permitir a germinação de sementes infectadas, controlar patógenos transmitidos pela 

semente e proteger as sementes dos fungos do solo (HENNING et al., 1994). 

Os danos causados às sementes pelos fungos são bastante variados, 

originando perdas significativas quanto ao valor cultural e nutricional do produto 

armazenado (LUCCA FILHO, 1985). 

Diante ao exposto este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade sanitária 

de sementes de feijão-caupi armazenadas em diferentes ambientes. 

METODOLOGIA 

O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Fitopatologia da Católica do 

Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais, localizada no município de 

Palmas – TO, cujas coordenadas são 48°17'31.77"W e 10°17'2.80"S estando em uma 

altitude de 230 m. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 4 tratamentos 

(diferentes ambientes de armazenamento) sendo: T1 armazenamento em 30ºC na 

ausência de luz, T2 armazenamento em 40ºC na ausência de luz, T3 armazenamento 
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em 30ºC na presença de luz e T4 armazenamento em 40ºC na presença de luz, com 

5 repetições. 

Para análise e identificação dos fungos utilizou-se o método de Incubação em 

papel de filtro (“blotter test”), onde o número de sementes para as análises foram ±500 

sementes. As sementes foram dispostas individualmente sobre camada de papel de 

filtro umedecido (2 discos sobrepostos), mantendo se distanciadas ±1-2 cm uma das 

outras, no interior de caixas do tipo gerbox.  As caixas continham tampas 

transparentes que permitem a passagem integral de luz incidente. Os recipientes com 

as sementes foram dispostos em seus respectivos tratamentos, por 8 dias. 

 Posteriormente as sementes foram examinadas individualmente com auxílio 

de microscópio ótico a resolução de 30-80X, pela ocorrência de frutificações típicas 

do crescimento de fungos necessárias para confirmar a identidade dos fungos.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os fungos identificados nas sementes de feijão-caupi foram: Fusarium spp., 

Aspergillus niger, Penicillum spp., Aspergillus flavus, Rhizopus spp. Os gêneros 

considerados de armazenamento: Aspergillus flavus e Aspergillus niger, 

apresentaram maior incidência nas condições de 30°C na ausência e presença de luz. 

Em retrospecto o gênero Fusarium spp. não obteve incidência na temperatura de 30ºC 

com e sem ausência de luz.  

De acordo com o gráfico 01, é possível observar percentualmente que o fungo 

A. flavus nos tratamentos T1 que foi armazenado em 30ºC na ausência de luz e T3 

armazenado em 30ºC na presença de luz teve a maior incidência.  
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Gráfico 1: Percentual de incidência fungica em sementes de feijão caupi 

armazenadas em diferentes ambientes 

 

O tratamento T2 em temperatura de 30ºC na presença de luz, apresentou maior 

incidência de contaminação dos patógenos. O tratamento T4 em temperatura de 40ºC 

em presença de luz, apresentou menor incidência de contaminação dos fungos 

relacionados, conforme tabela 01. 

 

Tabela 1. Incidência fúngica em sementes de caupi mantidas sob diferentes 

ambientes de armazenamento 

Fungos 

Incidência Fúngica (%) 

Temperatura 30ºC Temperatura 40ºC 

T1 - Ausência de 

Luz 

T2 - Presença de 

Luz 

T3 - Ausência de 

Luz 

T4 - Presença 

de Luz 

Fusarium spp. -- -- 4 4 

Aspergillus niger 15,2 18,4 15,2 12,8 
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Penicilium spp. 5,6 7,2 0,8 -- 

Rhizopus spp. -- 7,2 -- 12,8 

Aspergillus flavus 90,4 88 64,8 44,8  

Sementes Sadias 4 2,4 8,8 24 

 

A presença do Rhizopus spp. teve-se no tratamento T2 – Temperatura 30ºC 

em ambiente com presença de luz em uma incidência de 7,2% e no tratamento T4 – 

em temperatura 40ºC com presença de luz teve uma incidência de 12,8%.  

A identificação dos fungos A. niger e A. flavus foi apresentado em todos os 

tratamentos, tanto na presença de luz quanto em sua ausência nas diferentes 

temperaturas.  O fungo Penicilium spp. foi identificado na ausência e presença de luz 

na temperatura de 30ºC e na ausência de luz com temperatura de 40ºC. Não foi 

identificado no T4 – na presença de luz com temperatura de 40ºC. Segundo (Lucca 

Filho, 1985) os principais fungos envolvidos na perda de produtos armazenados 

pertencem a várias espécies de Aspergillus e algumas espécies de Penicillium, os 

quais têm sua atividade regulada pelas condições ambientais vigentes durante o 

período de armazenamento e pelas condições do lote de sementes, especialmente de 

seu estado físico, teor de umidade e inoculo inicial.  

CONCLUSÃO 

 As sementes de feijão-caupi apresentaram incidência dos fungos A. niger e A. 

flavus em maiores percentagens na ausência e presença de luz nas duas 

temperaturas avaliadas. 

 O tratamento T4 – em temperatura de 40ºC com presença de luz apresentou 

menor incidência do fungo Penicillium sp. e a maior percentagem de sementes sadias. 
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RESUMO  

O experimento foi conduzido nos laboratórios de fitopatologia e semente da Católica 
do Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais no município de Palmas – 
TO. O objetivo do trabalho foi avaliar a sanidade de sementes de arroz (Oryza Sativa) 
armazenadas sob diferentes ambientes. O delineamento experimental utilizado foi 
inteiramente casualizado, com quatro tratamentos sendo T1 – temperatura ambiente 

com ±30ºC, T2 – ambiente refrigerado com temperatura 6,5 a 12ºC, T3 – ambiente 
úmido com temperatura ±30ºC e T4 – ambiente com temperatura elevada 
±40ºC com 5 repetições cada. As sementes foram incubadas em caixas do tipo 
gerbox forradas com duas folhas de papel filtro previamente esterilizadas e 
avaliadas 8 dias após a incubação. O armazenamento refrigerado apresentou 
maior número de sementes sadias e o armazenamento úmido o menor número 
de sementes sadias.       

Palavras-Chave: Ambiente; Oryza Sativa; Sanidade 

 

 

INTRODUÇÃO 

           O arroz é uma planta da família das gramíneas, do gênero Oryza, que possui 

em torno de vinte espécies, sendo a mais cultivada a Oryza sativa (JULIANO, 1993). 

O arroz é cultivado e consumido em todos os continentes, destaca-se pela produção 
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e área cultivada, desempenha papel estratégico tanto no aspecto de valor econômico 

quanto social e faz parte da dieta alimentar de grande parte da população mundial. É 

alimento básico para cerca de 2,4 bilhões de pessoas e, segundo estimativas, até 

2050, haverá uma demanda para atender ao dobro dessa população (EMBRAPA, 

2014).  

A produção mundial 2016/17 está estimada em 481,5 milhões de toneladas, 

segundo o departamento norte-americano, volume 1,96% maior que o da temporada 

anterior, principalmente devido à expansão de área. No Brasil, a previsão de boa 

produtividade da nova temporada no Rio Grande do Sul, maior produtor nacional, é o 

principal fator para o aumento do volume a ser colhido na temporada 2016/17 

(CEPEA, 2017). Para o Tocantins, é esperada colheita de 619,1 mil toneladas, apenas 

0,6% superior à safra 2015/16, com ganho na produtividade de 2,6%, apesar da queda 

na área semeada de 1,9%. Em Mato Grosso, a produção deve cair 12,9%, indo para 

381,9 mil toneladas, devido à forte retração de 20% da área semeada (CEPEA, 2017). 

A utilização de sementes não certificadas e sem tratamento podem introduzir 

doenças em novas áreas de cultivo se as condições de hospedeiros e ambientes 

forem favoráveis. Entretanto, o tratamento de sementes passa a ser importante nas 

áreas de intenso cultivo ou quando houver histórico na última safra de ocorrência de 

doenças de plântulas (tombamento), de raízes ou de colmo, que são causadas por 

fungos de solo. 

A boa semente tem origem no bom manejo produtivo envolvendo a fase de 

campo, pós-colheita e armazenamento. Sementes certificadas são a garantia de que 

estes processos foram realizados, o que dá ao produtor maior certeza de um lote de 

sementes de qualidade. O mais interessante é conhecer o campo de produção de 

sementes, próximo a fase de colheita, e a forma de armazenamento. O uso de 

semente de boa qualidade é extremamente importante, por ser um insumo básico em 

qualquer sistema de produção agrícola para alcançar altas produtividades de grãos. 

O uso de sementes de alta qualidade propicia melhor estabelecimento inicial 

de lavoura, aumenta a eficiência de uso de fertilizantes e corretivos e reduz os 

prejuízos causados pela competição com plantas daninhas, por garantir adequada 

população de plantas de arroz e por evitar a dispersão de sementes de plantas 

daninhas e de doenças. 
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        Diante ao exposto o objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade sanitária de 

sementes de arroz armazenadas sob diferentes ambientes. 

 

 

METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido nos laboratórios de fitopatologia e semente da 

Católica do Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais no município de 

Palmas – TO. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com 4 

tratamentos sendo: T1 – temperatura ambiente com ±30ºC, T2 – ambiente refrigerado 

com temperatura 6,5 a 12ºC, T3 – ambiente úmido com temperatura ±30ºC e T4 

– ambiente com temperatura elevada ±40ºC com 5 repetições cada. As 

sementes foram mantidas armazenadas por 8 dias. 

Após o período de armazenamento as sementes foram incubadas em caixas do 

tipo gerbox previamente esterilizadas e forradas com papel filtro úmido, sendo 

submetidas ao "blotter test", cada repetição era compreendida por 30 sementes. As 

caixas foram colocadas em germinador e mantidas numa temperatura de ±30ºC por 8 

dias. 

         Finalizando esse período, as sementes foram examinadas individualmente com 

auxílio de microscópio óptico. Quando necessário, foram preparadas lâminas 

microscópicas para a identificação dos fungos. Os resultados obtidos foram expressos 

em porcentagem. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

        Com os dados expressos em porcentagem, para o T1 – Temperatura ambiente 

obtiveram-se 90% de sementes sadias, 6% sementes com fungo Aspergillus flavus e 

4% com fungo Aspergillus niger. No T2 – Ambiente refrigerado, 93,34 % de sementes 

sadias, 3,33% com fungo Aspergillus flavus e 3,33% com fungo Aspergillus niger. No 

T3 – Ambiente úmido, 62,67% sementes sadias,12% com fungo Aspergillus flavus e 

4,33% com fungo Aspergillus niger. O mesmo apresentou 21 sementes inválidas. No 
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T4 – Temperatura elevada, obteve 71,33% de sementes sadias, 18,67% com fungo 

Aspergillus flavus e 10% Aspergillus niger.      

          Em outros trabalhos semelhantes pôde-se observar que 50% dos Aspergillus 

niger encontrados, foram considerados toxigênicos para subgrupo branco polido. Na 

amostra de arroz parboilizado, estes fungos de caráter toxigênico também foram 

expressivos, com destaque para o Aspergillus flavus (67%) (GUIMARÃES et al., 

2010).         

Figura 1: Gráfico, contendo cada tratamento expressos em porcentagem com 
quantidades de sementes sadias, fungo Aspergillus flavus e fungo Aspergillus niger. 

 

Segundo Machado (1988) o Aspergillus sp. são fungos associados à 

deterioração de sementes em condições de armazenamento inadequado, mas a 

contaminação pode ocorrer logo após a colheita. 

 

Tabela 1: Incidência média de fungos Aspergillus flavus, Aspergillus niger, sementes 
sadias e inválidas, expressa em porcentagem (%) em sementes de arroz. 

        Tratamentos  A. flavus (%)   A. niger (%)      Sadias 

(%) 

  Inválidas 

(%) 

          Ambiente       6                            4                               90                      0                                                                 

 Refrigerado              3,33             3,33                             92,67            0                              

 Úmido                        12                 4,33                          62,67          
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21                                                                  Temperatura elevada    18,67                        

10                   71,33           0 

 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que o melhor armazenamento para as sementes de arroz foi o em 

ambiente refrigerado, gerando maior número de sementes sadias, menor número de 

sementes com fungos e nenhuma semente inválida. O armazenamento não 

recomendado é o úmido, com menor número de sementes sadias e único com 

sementes inválidas. 
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RESUMO 

Para a determinação do vigor em sementes há necessidade de testes com resultados 
confiáveis e de rápida determinação. Objetivou-se com a presente pesquisa avaliar a 
qualidade fisiológicas e sanitária de sementes de soja. Os testes foram realizados no 
laboratório de sementes da Católica do Tocantins em Palmas – TO. Os testes 
realizados foram baseados nas metodologias do manual de analise sanitária de 
sementes, sendo: germinação padrão, envelhecimento acelerado, análise sanitária e 
tetrazólio. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 4 
tratamentos, sendo as cultivares de soja, M8644, 9144, TMG 132 e BG 4477 com 5 
repetições para cada análise.  Observou-se no teste de sanidade que as variedades 
que obtiveram maior incidência do Fusarium spp. foram M9144 com 100 % e a M8644 
com 75 %.  Para o teste de Tetrazólio as variedades TMG132 e M8644 mostraram 
70% de viabilidade enquanto a BG447 50 % e M9144 30 %. No teste de 
envelhecimento acelerado a cultivar M8644 destaca-se em ambiente sobre condições 
ambientais; Normal e Quente – 39,50% e 19%. E a cultivar TMG132 apresentou maior 
porcentagem, 31,25% em ambiente frio. As cultivares M8644 e BG4477 apresentaram 
a maior porcentagem de germinação 39,50% e 33,25% respectivamente.  

Palavras-chave: Sanidade; Vigor; Glycine Max; Germinação. 

 

INTRODUÇÃO 

A soja, Glycine Max (L.) Merrill é uma cultura de importância mundial sendo 

amplamente utilizada para a elaboração de rações animais, produção de óleo e outros 

subprodutos, além do seu consumo in natura que se vem expandindo nas últimas 

décadas (Araújo, 2009).  

                                                           
106 Acadêmicos do curso de Agronomia da Faculdade Católica do Tocantins. 
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A qualidade de lotes de sementes é o resultado da interação de atributos 

genéticos, físicos, fisiológicos e sanitários, determinando seu potencial de 

desempenho e, consequentemente, o valor para a semeadura.  

Existe um grande número de fatores que afetam a qualidade das sementes, 

esses podem ser agrupados em quatro classes distintas: genéticos, fisiológicos, 

físicos e os sanitários. 

Fatores genéticos: Os fatores genéticos capazes de afetar a qualidade das 

sementes estão relacionados com as diferenças de vigor e de longevidade 

observadas dentro de uma mesma espécie, como também com as vantagens 

auferidas pela heterose (vigor híbrido). Os fatores fisiológicos têm sua ação 

determinada, principalmente, pelo ambiente no qual as sementes se formam e pelo 

manuseio das mesmas durante as fases de colheita, de beneficiamento e de 

armazenamento; São atributos de qualidade física da semente: Pureza física, 

Umidade , Danos mecânicos, Peso de 1000 sementes, Aparência, Peso 

volumétrico.   Já os sanitários se caracterizam pelo efeito deletério provocado pela 

ocorrência de microrganismos e insetos associados às sementes, desde o campo de 

produção até o armazenamento, (AGROLINK, 2016). 

Esses aspectos devem ser observados com muita atenção, à medida que se 

busca o estabelecimento de padrões de sementes para os principais microrganismos 

patogênicos ocorrentes nas diversas culturas de importância econômica, a fim de que 

as sementes distribuídas aos agricultores constituam-se em um ponto de alta 

qualidade e de desempenho satisfatório nos campos de produção. 

Deste modo, objetivou-se avaliar a germinação, condutividade elétrica, massa 

de mil sementes, envelhecimento precoce, analise sanitária e teste de tetrazólio   nas 

cultivares de soja M8644, 9144, TMG 132 e BG 4477. 

 

METODOLOGIA  

O presente trabalho foi conduzido no Laboratório de Sementes da Católica do 

Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais, localizada no município de 
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Palmas – TO, cujas coordenadas são 48°17'31.77"W e 10°17'2.80"S estando em uma 

altitude de 230 m.  

Os Testes feitos foram: de germinação: utilizou 400 sementes para cada 

cultivar, sendo 4 repetições com 100 sementes cada. As sementes foram colocadas 

em papel substrato (germitest) em forma de rolo vertical, e volume de água adicionada 

no substrato foi o equivalente 2,5 vezes ao peso do mesmo, e em seguida foram 

acondicionadas em germinador do tipo Mangelsdorf, numa temperatura média de 

±28°C. A primeira contagem foi realizada ao 7° dia após a incubação. A avaliação foi 

realizada através da contagem de plântulas normais (BRASIL, 2009). 

Envelhecimento Acelerado quente e frio: as sementes foram acondicionadas em 

caixas plásticas (gerbox) com bandeja telada, sendo 200 sementes por tratamento, e 

em seguidas foi adicionado 40 ml de água destilada. Para o teste quente as caixas 

gerbox foram fechadas e levadas a estufa a 42 °C durante 96 horas. Já no teste frio 

as caixas levadas a geladeira 6°C durante 96 horas. Após este período as sementes 

foram espalhadas sobre papel substrato (germitex), umedecidos com água destilada, 

em quatro repetições de 50 sementes cada e levadas ao germinador a temperatura 

de 28 a 32 °C. A avaliação foi feita após 7 dias após a instalação do teste. Analise 

sanitária: foi conduzido fazendo a incubação das sementes em caixas transparentes 

do tipo gerbox, forradas com duas folhas de papel de filtro pré esterilizadas e 

umedecidos com água destilada. Utilizando 30 sementes por caixa, num total de 5 

repetições por cultivar. Em seguida, as gerboxes com as sementes foram incubadas 

à temperatura de 2± 26ºC sob fotoperíodo de 12 horas luz e 12 horas escuro, onde 

permaneceram por sete dias para então avaliar quanto à presença de patógenos 

(BRASIL, 2009). Tetrazólio: para cada cultivar 150 sementes colocadas para 

embebecer por 15 horas em BOD a 25° graus, após isso foi feito um corte transversal 

e emergidas em solução tetrazólio a 1% por 1 hora. Foi quantificado o número de 

sementes viáveis, e não viáveis por meio da coloração dos tecidos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As cultivares M8644 e BG4477 apresentaram a maior porcentagem de 

germinação 39,50% e 33,25% respectivamente. Germinação de sementes em teste 

de laboratório e a emergência e desenvolvimento das estruturas essenciais do 

embrião, demonstrando sua aptidão para produzir uma planta normal em condições 

favoráveis de campo (BRASIL, 1999). 

 
Tabela 1. Número de sementes germinadas por cultivar submetidas ao teste de 

germinação padrão. 

CULTIVARES  Germinação 

M9144 13,75 b 

BG4477 33,25 b                         

M8644 39,50 a                         

TMG132 24,00 c                          

CV %                                      11,90 

 

Neste teste submeteram-se as cultivares M9144, BG4477, M8644 e TMG132 

a diferentes condições ambientais (quente e frio). Os resultados estão dispostos na 

tabela 2. 

 

Tabela 2. Número de sementes germinadas por cultivar submetidas ao teste de 
envelhecimento acelerado submetidas a duas condições de ambiente quente e frio, 

comparados ao teste germinação padrão. 

CULTIVARES  NORMAL QUENTE FRIO 

M9144 13,75 Db 0,00 bC 22,50 Ca 

BG4477 33,25 bA                         0,00 bC                               24,25 cB     

M8644 39,50 aA                         19,00 aB                             24,25 cB     

TMG132 24,00 cB                          1,75 bC                               31,25 bA    

CV %              11,90   

 

A cultivar M8644 demonstrou maior viabilidade submetida ao envelhecimento 

acelerado em condições ambientais Normal e Quente, porcentagens de 39,50% e 

19% de germinação. Já a cultivar TMG132 apresentou maior porcentagem, 31,25% 

em ambiente frio. 
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O teste de envelhecimento acelerado é reconhecido como um dos mais 

utilizados para a avaliação do potencial fisiológico de sementes de várias espécies, 

proporcionando informações com alto grau de consistência (TEKRONY, 1995). 

 

Gráfico 1 - Média da incidência de fungos em quatros cultivares de sojas sendo as 

TMG132, M8644, BG4477 e 9144. 

 

As cultivares que obtiveram maior incidência do Fusarium sp. foram 9144 com 

100 %, M8644 com 75 % e as com menores incidências TMG 132 com 40% BG4477 

com 25%. Outro fungo com maior incidência foi o Aspergillus com maior porcentagem 

de 90% na variedade M8644 e com porcentagem de 60% nas outras cultivares. Em 

seguida também com incidência razoável foram a Cercospora com maior 

porcentagem de 70% BG4477, 50% na TMG132 e 20% nas M8644 e 9144. Já com 

menores incidências o Penicillium foi detectado apenas em duas cultivares nas 

variedades M8644 com 25% e 9144 com 10%. Também com menor incidências o 

Rhizopus com a porcentagem de 10 % em três cultivares na TMG132, BG4477 e 9144. 

A comparação das médias obtidas das cultivares M9144, BG4477, TMG132 

e M8644 no teste tetrazólio estão dispostas no gráfico 1, a viabilidade e inviabilidade 

das sementes avaliadas está expressa em porcentagem.  
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Gráfico 1 - Média para o teste de Tetrazólio das cultivares TMG132, M8644, 

BG4477 e 9144. 

 

As cultivares TMG132 e M8644 mostraram 70% de viabilidade já a BG447 e 

M9144 mostraram 50% e 30 % respectivamente. Já a maior porcentagem de 

inviabilidade foi vista na variedade M9144 com 70%, seguida pela BG4477 com 50%.  

A eficiência do teste em avaliar vigor e viabilidade das sementes está 

relacionada ao desenvolvimento de uma metodologia adequada para cada espécie, 

de modo a estabelecer as condições mais apropriadas para o pré-condicionamento, 

preparo e coloração das sementes, pois, essas etapas antes da coloração são 

decisivas na obtenção de resultados precisos (Cervi et al., 2009). 

 

CONCLUSÃO 

Para o teste de sanidade todas as cultivares apresentaram incidência de 

fungos, sendo as cultivares que obtiveram maior incidência do Fusarium sp. foram 

M9144 com 100 %, M8644 com 75 %. Para o teste de Tetrazólio as variedades 

TMG132 e M8644 mostraram 70% por cento de viabilidade. No teste de 

envelhecimento acelerado a cultivar M8644 destaca-se em ambiente sobre condições 

ambientais; Normal e Quente – 39,50% e 19%. E a cultivar TMG132 apresentou maior 

porcentagem, 31,25% em ambiente frio. As cultivares M8644 e BG4477 apresentaram 

a maior porcentagem de germinação 39,50% e 33,25% respectivamente.  
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INTERFERÊNCIA DE PLANTAS DANINHAS NO CULTIVO DA 

ABOBRINHA DE TRONCO CASERTA 

Raísa Laurindo Cavalcante108 

Flávia Fernandes Ribeiro de Miranda109 

 

RESUMO 

A cultura da abobrinha tem grande importância na cadeia de produção de olerícolas, 

devido a sua produtividade elevada, grande aceitação pelos consumidores e rápido 

retorno financeiro. O presente trabalho teve como objetivo identificar os períodos de 

interferência de plantas daninhas na cultura da abobrinha de tronco caserta. O 

experimento foi conduzido na área experimental do Campus de Ciências Agrárias e 

Ambientais da Católica do Tocantins, localizada no município de Palmas – TO. Com 

delineamento experimental em blocos inteiramente casualizados com 6 tratamentos 

sendo: T1 – Sempre livre de infestação; T2 –Sempre infestado; T3 -  infestado até 8 

DAE (dias após a emergência); T4 – infestado até 16 DAE; T5 – livre de infestação 

até 8 DAE e T6 – livre de infestação até 16 DAE com 5 repetições cada. O período 

em que a abobrinha sofreu menor interferência causada pelas plantas daninhas foi no 

tratamento (T3) em que ficou infestada até 8 DAE (dias após a emergência) 

Palavras - Chave: Plantas invasoras; Infestação; Períodos; Competição. 

INTRODUÇÃO 

A cultura da abobrinha tem-se destacado entre as olerícolas pelo grande 

potencial para comercialização, pois além de representar opção produtiva o ano todo 

para os produtores, ainda possui boa aceitação para o mercado consumidor. A cultivar 

Caserta (Cucurbita pepo) é de origem americana e é a preferida pelos consumidores 

e olericultores, além de ser uma das mais produtivas (KLOSOWSKI et al., 1999). A 

abobrinha italiana é uma cucurbitácea de hábito de crescimento ereto, apesar de seu 

                                                           
108 Discente do Curso de Agronomia da Católica do Tocantins; E-mail: raisalaurindo@gmail.com 
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caule herbáceo (KLOSOWSKI et al., 1999). O seu ciclo vegetativo é de 60 a 90 dias, 

tendo como elemento de propagação a semente.   

A presença de plantas daninhas em culturas olerícolas pode interferir no 

processo produtivo, competindo pelos recursos do meio, principalmente água, luz e 

nutrientes, liberando substâncias alelopáticas, atuando como hospedeiros de pragas 

e doenças e interferindo nas práticas de colheita. Assim, qualquer planta daninha que 

se estabeleça na cultura vai usar parte dos fatores de produção, podendo causar 

reduções de produtividade. O grau de interferência de plantas daninhas em culturas, 

depende de fatores ligados à própria cultura, à comunidade infestante, ao ambiente e 

ao período em que elas convivem (PITELLI, 1985). 

Os períodos que descrevem a interferência das plantas daninhas em culturas 

podem, didaticamente, serem definidos em: Período Anterior a Interferência (PAI), 

Período Total de Prevenção a Interferência (PTPI) e Período Crítico de Prevenção a 

Interferência (PCPI). Para o desenvolvimento de estratégias de manejo das invasoras 

torna-se importante conhecer os períodos de interferência no processo produtivo das 

culturas olerícolas (PITELLI, 1985). 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar os períodos de interferência de 

plantas daninhas na cultura da abobrinha.  

METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido na área experimental do Campus de Ciências 

Agrárias e Ambientais da Católica do Tocantins, localizada no município de Palmas – 

TO, cujas coordenadas são 48°17'31.77"W e 10°17'2.80"S estando em uma altitude 

de 230 m. Segundo a classificação internacional de Koppen, o clima da região é do 

tipo Aw – Clima tropical com estação seca de inverno, chuvas de verão, 

evapotranspiração potencial média anual de 1.500 mm, distribuindo-se no verão em 

torno de 420 mm ao longo dos três meses consecutivos com temperatura mais 

elevada, apresentando temperatura e precipitação média anual de 28° C e 1300 mm 

respectivamente, e umidade média de 80% (INMET, 2016). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
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A semeadura da abobrinha de tronco caserta foi realizada em março de 2017, 

a uma profundidade de 2cm, em delineamento experimental de blocos ao acaso com 

6 tratamentos sendo: T1 – sempre livre de infestação; T2 – sempre infestado; T3 -  

infestado até 8 DAE; T4 – infestado até 16 DAE; T5 – livre de infestação até 8 DAE e 

T6 – livre de infestação até 16 DAE, com 5 repetições cada. Para a limpeza dos 

canteiros foram realizadas capinas manuais e com enxadas em trabalho superficial, 

evitando-se danos ao sistema radicular e ao caule da abobrinha. 

A coleta do material para análise foi realizada 25 dias após o plantio, feita 

manualmente. Os materiais coletados foram submetidos a análise da variável: altura 

(cm) das plantas. Para aferir a altura das plantas foi utilizado uma fita métrica. 

Os dados das variáveis foram submetidos à análise de variância e teste de 

Tukey ao nível de 5%, com auxílio do programa ASSISTAT. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a tabela 1 os tratamentos foram significativos ao nível de 1% 

de probabilidade. 

Tabela 1. Análise de variância para altura média das plantas de abobrinha, 

submetidas a diferentes períodos de interferência. 

QUADRO DE ANÁLISE 

FV             
 

GL        
   SQ               QM             F 

Blocos 2 
108,11 54,05 

1,3n

s 

Tratamento

s 5 
1854,27 

370,8

5 

 8,9 

** 

Resíduo 

1

0 
413,22 41,32   
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Total 

1

7 2375,61     

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 01); ns não significativo 

Na tabela 2 é possível observar através das médias obtidas, que o tratamento 

em que a cultura da abobrinha permaneceu livre da infestação de plantas daninhas 

até o oitavo dia após a sua emergência foi o que melhor se desenvolveu para variável 

avaliada, demonstrando que o PAI (Período Anterior a Interferência) para essa cultura 

é de oito DAE. 

O tratamento em que a cultura permaneceu infestada por plantas daninhas 

até o décimo sexto dia após sua emergência foi o que menos se desenvolveu para a 

variável altura da planta, sugerindo que o PCPI (Período Crítico de Prevenção da 

Interferência) corresponde ao intervalo de 9 à 16 DAE. Nessa condição, segundo 

Velini (1997), a recomendação de controle das plantas daninhas deve ser efetiva, 

utilizando-se tantas vezes quantas forem necessárias as práticas para minimizar o 

crescimento da infestação nesta fase. Portanto, o produtor teria como opções para o 

controle de plantas daninhas o uso de capinas e/ ou herbicidas em pós-emergência 

dentro do intervalo do 9º ao 16º dia após a emergência da cultura, assim como 

herbicidas em pré-emergência com efeito residual de pelo menos 16 dias após sua 

aplicação. 

Tabela 2. Altura média de plantas de abobrinha em centímetros, submetidas a 

diferentes períodos de interferência de plantas daninhas. 

 

Tratamentos 
         Médias  

           (Cm) 

              1. Sempre livre de infestação 31,00 b 

              2. Sempre infestado 20,66 b 

              3. Infestado até 8 DAE 37,33 ab 

              4. Infestado até 16 DAE 21,33 b 
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     5. Livre de infestação até 8 DAE 50,33 a 

       6. Livre de infestação até 16 DAE 35,66 ab 

                                                                                                             CV% 19,64 

 

CONCLUSÕES 

O período em que a cultura deve ser mantida sem infestação de plantas 

daninhas é de 9 à 16 dias após a emergência de acordo com a variável observada. 
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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o grau de interferência de plantas daninhas 
e os períodos críticos de interferência dessas plantas na cultura do pepino. O cultivo 
se deu em canteiros de 0,5 – 10 m, sendo plantados 20 pés de pepino, em que cada 
tratamento foi composto por quatro pés espaçados em 0,5 metros entre si. Os 
tratamentos foram divididos em cinco grupo 5 (T1: sempre limpo; T2: 10 DAE (dias 
após a emergência) limpos; T3: 20 DAE (dias após a emergência) limpos; T4: 30 DAE 
(dias após a emergência) limpos e T5 sempre sujo), utilizou-se uma cultivar de pepino 
caipira. Os tratamentos foram avaliados diariamente em que os resultados obtidos 
foram submetidos ao Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Observou-se 
notável diferença de crescimento vegetativo dos tratamentos que ficaram até 30 dias 
limpos em relação ao que esteve sempre sujo (infestado por plantas daninhas), 
compondo período crítico (PCPI) de ±30 dias. 
 
Palavras-chave: Competição; Período Crítico; Produção 

 

INTRODUÇÃO 

O pepino (Cucumis sativus) é amplamente consumido no território brasileiro, 

tendo grande importância no cenário sócio econômico na produção de hortaliças do 

país. A China é o maior produtor da cultura no mundo, com aproximadamente 60 % 

de toda produção. Estima-se que no Brasil mais de 50% da produção esteja situada 

na região sudeste (VILELA, 2010). 
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A cultura do pepino é altamente sensível à presença de plantas daninhas, que 

causam interferências severas na produção, seja competindo por nutrientes, água, 

luz, espaço ou liberando substâncias alelopáticas (EMBRAPA, 2013). 

Indiretamente, as plantas daninhas podem, ainda, servir de hospedeiros para 

pragas e doenças, além de dificultar os tratos culturais (PITELLI, 1987). No caso do 

pepino, uma das principais pragas da cultura, que pode ter como hospedeiro também 

plantas daninhas, é a mosca branca, que causa graves distúrbios vegetativos e 

reprodutivos, favorecendo o desenvolvimento da fumagina, além de diminuir o vigor 

das plantas devido à sucção da seiva. Podendo, ainda, se multiplicarem nas plantas 

daninhas pragas como vaquinhas, ácaros e larvas minadoras. 

Segundo COELHO (2009), entre os fatores que compõem e determinam o grau 

de interferência de plantas daninhas em uma cultura, o que mais se destaca é o 

período de convivências entre as culturas, e a capacidade de interferência que as 

plantas daninhas têm em relação ao estágio fenológico da cultura.  

Os períodos de interferência podem ser classificados em: Período Anterior à 

Interferência (PAI), período no qual as plantas daninhas podem conviver sem 

prejudicar a planta cultivada, Período de Prevenção à Interferência, (PCPI), no qual 

deve-se evitar a presença de plantas daninhas e Período Total de Prevenção à 

Interferência (PTPI). 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a interferências de plantas 

daninhas em diferentes períodos na cultura do pepino. 

 

METODOLOGIA 

O trabalho foi realizado na área experimental da Faculdade Católica do 

Tocantins, rodovia TO-050, Loteamento Coqueirinho, Lote 7 (10°17'02.4"S 

48°17'30.2"W) estando em uma altitude de 230 m. Segundo a classificação 

internacional de Koppen, o clima da região é do tipo Aw – Clima tropical com estação 

seca de inverno, chuvas de verão, evapotranspiração potencial média anual de 1.500 

mm, distribuindo-se no verão em torno de 420 mm ao longo dos três meses 

consecutivos com temperatura mais elevada, apresentando temperatura e 
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precipitação média anual de 28° C e 1300 mm respectivamente, e umidade média de 

80% (INMET, 2016). 

Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado com cinco 

tratamentos e quatro repetições. 

O cultivo se deu em canteiros de 0,5 – 10 m, sendo plantados 20 pés de pepino. 

Cada tratamento foi composto por quatro pés espaçados em 0,5 metros entre si. Os 

tratamentos foram divididos em cinco grupo 5 (T1: sempre limpo; T2: 10 DAE (dias 

após a emergência) limpos; T3: 20 DAE (dias após a emergência) limpos; T4: 30 DAE 

(dias após a emergência) limpos e T5 sempre sujo), utilizou-se uma cultivar de pepino 

caipira. 

Realizou-se o plantio levando-se em consideração sete dias para que 

ocorresse 100% da emergência das plântulas. Os dados foram coletados 

aproximadamente 10 dias antes do início da floração da cultura. 

Avaliou-se os resultados por base no tamanho das plantas (mensurado com 

trena e expresso em centímetros) e número de folhas que no decorrer do ciclo da 

cultura. Os resultados obtidos foram submetidos ao teste de Tukey a 5%.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A tabela, a seguir, apresenta os resultados do teste de Tukey para o número 

de folhas e ramificações. 

Tabela 1. Número de folhas e ramificações da cultura do pepino submetidas aos 
diferentes períodos de interferência. Palmas, 2017. 

Tratamentos    N° de folhas                                             Comprimento planta (cm)                                                                                       

T1                      20,0a                                                             104,75 ab 

T2                      23,5a                                                             176,75 a 

T3                      23,0a                                                             159,25 a 

T4                      20,7a                                                             136,75 ab 

T5                      10,0a                                                              35,00    b 
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                  CV%  36,30                                                     CV%  42,05    

*T1 Sempre Limpo,* T2 10 DAE limpos,* T3 20 DAE limpos,* T4 30 DAE , *T5 Sempre Sujo.                            
*DAE – Dias após a emergência          

Pode-se observar a elevada diferença entre os tratamentos, com base no 

comprimento das plantas, que passaram todo tempo no limpo ou parte do tempo, em 

relação ao que passou todo tempo no sujo. 

 Embora o tratamento sempre limpo não tenha apresentado o melhor resultado 

até o momento da avaliação, uma vez que os melhores resultados foram encontrados 

em T2 e T3, que se encontravam limpos até o momento da avaliação. 

Zanata (2006) avaliou que, na cultura do pepino, em condições de mato-

competição com Chenopdium álbum, Ambrosia artemissifolia e Cenchrus longispinus, 

deve-se manter um período entre 12 – 36 dias após semeadura, livres de 

interferências. 

 Dessa forma, pode-se relacionar os melhores resultados para comprimento de 

planta em T2 e T3, que ficaram respectivamente 20 e 30 dias após a germinação sem 

incidências de plantas daninhas.  

Em relação a T1 estar apresentando valor relativamente baixo, por estar 

sempre limpo, possivelmente essas plantas podem ter enfrentado alguma outra 

adversidade, tais como falta de irrigação, baixa iluminação, deficiência nutricional 

entre outras, implicando em fator limitante ao seu desenvolvimento. 

Em relação ao número de folhas, não se obteve diferença estatística. 

 

CONCLUSÃO 

A convivência do pepino com as plantas daninhas interfere negativamente na 

produtividade da cultura. Logo, a cultura deve estar isenta de matocompetição em um 

PAI – Período Anterior à Interferência de 10 a 20 DAE para que consiga expressar 

seu potencial agronômico. 
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RESUMO  

O experimento foi conduzido na área experimental do campus de Ciências Agrárias e 
Ambientais de Palmas - TO, no período de agosto a setembro de 2017. O objetivo 
dessa pesquisa foi determinar o periodo critico de competição entre a infestação 
natural de plantas daninhas na cultura da cebolinha. Foram realizados seis 
tratamentos sendo: todo o ciclo com competição, 0-8 com competição, 0-16 com 
competição, todo o ciclo sem competição, 0-8 sem competição, 0-16 sem competição. 
As mudas foram plantas com distância padrão para seu desenvolvimento que tem por 
bases agronômicas o espaçamento 0,25 x 0,15 cm, irrigação homogênea na área com 
duas irrigações diárias e a cada dois dias foram feita a remoção das plantas daninhas 
de acordo com o planejamento dos tratamentos. Foram observando que o tratamento 
todo o ciclo sem competição foi o que apresentou uma melhor produtividade 
comparado aos demais tratamentos.  
 

Palavras-Chave: Mato competição; Cultivo; Controle 

 

INTRODUÇÃO 

A cebolinha é uma planta pertencente à família das Aliáceas, comumente 

utilizada como condimento. Sua durabilidade na pós-colheita é muito curta, devido, 

principalmente, à alta taxa metabólica e ao alto teor de água (FREDDO et al., 2014). 

A Allium schoenoprasum, originária da Europa e conhecida como cebolinha 

europeia, apresenta folhas finas e forma tufos bem fechados. Tanto a cebolinha 

comum como a europeia são amplamente cultivadas no Brasil e estão presentes em 

quase todos os lares brasileiros (BATISTA, 2012; ZÁRATE et al., 2007). 
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As plantas daninhas são um conjunto de plantas que infestam áreas agrícolas, 

pecuárias e de outros setores do interesse humano, são plantas com características 

pioneiras, ou seja, plantas que ocupam locais por qualquer motivo (PITELLI 1987).  

As plantas daninhas afetam as culturas devido à competição pelos fatores de 

produção luz, água e nutrientes, como também pela liberação de compostos 

alelopáticos. Uma vez que o crescimento, tanto das culturas quanto das plantas 

daninhas, depende da habilidade destas espécies em extrair os recursos existentes 

no ambiente em que vivem e, na maioria das vezes o suprimento desses recursos é 

limitado (ZANATTA et al., 2006).  

Este trabalho tem como objetivo avaliar os efeitos da interferência das plantas 

daninhas no cultivo da cebolinha. 

 

METODOLOGIA 

O experimento foi desenvolvido na área experimental agrícola da Católica do 

Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais, localizada no município de 

Palmas – TO, cujas coordenadas são 48°17'31.77"W e 10°17'2.80"S estando em uma 

altitude de 230 m.  

Para a realização deste, foram utilizadas mudas de cultivar de cebolinha com 

o ciclo de 32 dias. O cultivo da cebolinha foi realizado em um canteiro com um metro 

e largura, e quatro metros de comprimentos, que foram divididos em seis tratamentos 

contendo três repetições. Sendo tratamentos: todo o ciclo com competição, 0-8 com 

competição, 0-16 com competição, todo o ciclo sem competição, 0-8 sem competição, 

0-16 sem competição. As mudas foram plantas com distância padrão para seu 

desenvolvimento que tem por bases agronômicas o espaçamento 0,25x0,15 cm, 

irrigação homogênea na área com duas irrigações diárias, com uma boa absorção em 

torno de 90% da demanda hídrica. A cada dois dias ocorreu a remoção das plantas 

daninhas de acordo com o planejamento dos tratamentos. 

O período de avaliação foi de 32 dias, sendo utilizada o índice de 

competitividade entre plantas domesticas (cultivadas) e plantas invasoras (daninhas), 

dados serão dados em porcentagem (%) de competitividade. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com o resumo da análise de variância exposto na tabela 1, para 

tamanho da raiz, peso fresco da raiz, peso seco da raiz e peso seco da parte aérea 

não houve significância, já o peso freso da parte aérea foi significativo ao nível de 5% 

de probabilidade e tamanho da planta a 5%. 

Tabela 1. Resumo da análise de variância para tamanho da raiz (TR), tamanho da 
planta parte aérea (TPA), peso fresco da raiz (PFR), peso fresco parte aérea 

(PFPA), peso seco raiz (PSR), peso seco parte aérea (PSPA), obtidos nos diferentes 
tratamentos, Palmas – TO, 2017. 

Analise de Variância 

 Fatores avaliados 

 TR TPA PFR PFPA PSR PSPA 

Tratamentos 0,85 ns 4,62 ** 2,43 ns 2,76 * 2,06ns 2,50ns 
CV(%) 22,52 12,60 27,86 38,20 38,12 47,53 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01), * significativo ao nível de 5% de 
probabilidade (0,01 =< p <0,05) e ns não significativo (p >= 0,05).  

  

De acordo com a comparação estatística das medias dispostas na tabela 2, 

verifica-se que para tamanho da raiz e peso seco da raiz não teve significância, e o 

tamanho da parte aérea, peso fresco radicular, peso fresco parte aérea e peso seco 

parte aérea foi significativo quando comparado aos demais.  

Tabela 2. Comparação estatística para tamanho radicular (TR), tamanho da planta parte 
aérea TPA), peso fresco da raiz (PFR), peso fresco parte aérea (PFPA), peso seco raiz 

(PSR), peso seco parte aérea (PSPA), obtidos nos diferentes tratamentos, em função da 
interferência de plantas daninhas no desenvolvimento da cultura da cebolinha utilizados 

nos diferentes tratamentos. Palmas - TO, 2017. 

Analise de Variância 

 Fatores avaliados 

Tratamentos com 
competição 

TR 
(cm) 

TPA 
(cm) 

PFR 
(g) 

PFPA 
(g) 

PSR 
(g) 

PSPA 
(g) 

Todo o ciclo  15,00a 23,00a 24,77ab 14,08ab 14,06a 2,15ab 
0-8 (DAP) 13,00a 21,33ab 25,99ab 13,80ab 12,04a 1,58ab 
0-16 (DAP) 15,66a 22,66a 25,99ab 14,11ab 13,78a 3,10a 

Tratamentos sem 
competição 

TR 
(cm) 

TPA 
(cm) 

PFR 
(g) 

PFPA 
(g) 

PSR 
(g) 

PSPA 
(g) 

Todo ciclo 16,00a 24,33a 23,70ab 11,89ab 10,23a 1,30ab 
0-08 (DAP) 13,66a 23,00a 18,79ab 11,96ab 10,03a 1,68ab 
0-16 (DAP)  15,66a 21,66ab 32,39a 10,41ab 17,92a 1,33ab 
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O grau de interferência das plantas daninhas sobre as culturas depende de 

fatores ligados à própria cultura (espécie cultivada, cultivar e espaçamento), à 

comunidade infestante (composição especifica, densidade e distribuição), ao 

ambiente (clima, solo e manejo da cultura) e ao período em que convivem (PITELLI 

1985 apud ZANATTA et al., 2006). 

A cultura da cebola é considerada altamente suscetível à interferência imposta 

pelas plantas daninhas, em virtude de seu lento crescimento inicial e da disposição 

ereta e forma cilíndrica de suas folhas, o que proporciona baixa capacidade de 

sombreamento (SOARES et al., 2003 apud ZANATA et al 2006). 

O gráfico 1 abaixo, demostra a relação das plantas cultivadas que 

permaneceram com a convivência de plantas daninhas e as que tiveram controle, 

conforme o gráfico. 

 

Gráfico 1. Período de interferência de plantas daninhas na cultura da cebolinha. 

 

 

CONCLUSÃO 

 O tratamento que apresentou maior produtividade foi o que passou todo o ciclo 

sem competição, e o tratamento que teve a menor produtividade foi o tratamento que 

passou todo o seu ciclo com competição.  
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RESUMO 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar o banco de sementes de um sistema 
agrícola de produção de soja em plantio direto, cujas amostras correspondem à área 
agrícola localizada há 26 km da cidade de Porto Nacional - TO. Para heterogeneidade 
foram coletadas amostras ao centro do talhão, área marginal, carreadores e em área 
com espaçamento da soja abaixo do recomendado. As avaliações quantitativas de 
plantas daninhas nas amostras foram realizadas em um período de 36 dias, em que 
observou-se com os resultados a grande influência do mecanismo de dormência de 
sementes de plantas daninhas na composição do banco de sementes, que se 
apresentou maior justamente na área onde não havia condições favoráveis ao seu 
desenvolvimento no período da coleta das amostras. 
 

Palavras-chave: Condição; Favorável; Desenvolvimento 
 
 
 

INTRODUÇÃO 

Segundo Robertis (1981), o banco de sementes nos solos representa a reserva 

de sementes e propágulos vegetativos de espécies infestantes, tendo como função 

garantir a sobrevivência e a perpetuação das espécies vegetais. 

Em agroecossistemas, grandes problemas são enfrentados com infestações 

por plantas daninhas que se sobressaem às culturas de interesse agronômico e 
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comercial. Isso devido à sua rusticidade, sistema radicular mais agressivo, maior área 

foliar, presença de substância alelopáticas, maior plasticidade, características de auto 

seleção natural ou induzida pela ação do homem (ISAAC, 2008). 

O banco de sementes de plantas daninhas tende a variar quantitativamente de 

acordo com o grau de distúrbio ou perturbação do ambiente, sendo que, em locais 

com alto grau de distúrbio, como ambientes agrícolas, as plantas tendem a produzir 

grandes quantidades de sementes e propágulos vegetativos, dessa forma, 

assegurando a continuidade da espécie (MONQUERO, P. A et.al, 2005). 

A constituição de banco de sementes se dá de forma bastante heterogênea, 

sendo composto por diversas espécies, variando dependendo das condições e do 

sistema.  

Em ecossistemas agrícolas, pode-se dividir o banco de sementes em três 

partes, sendo o de maior abrangência compostos pelas poucas espécies dominantes, 

constituindo cerca de 70% a 90% do banco de sementes, essas são espécies que 

possuem alta capacidade de adaptação a condições edafoclimáticas e elevada 

resistência a medidas de controle.  

A segunda parte se constitui de plantas adaptadas à aérea geográfica, 

compondo cerca de 10% a 20%. A terceira parte representa margem muito inferior do 

banco de sementes e é composta de sementes recalcitrantes, sementes introduzidas 

e por sementes da cultura desenvolvida na área (WILSON, 1988). 

O presente trabalho teve como objetivo determinar o banco de semente em 

ecossistema agrícola composto por lavoura de soja de plantio direto. 

 

METODOLOGIA 

 

O trabalho foi realizado sob casa de vegetação em condições controladas, 

localizada na área experimental da Faculdade Católica do Tocantins, rodovia TO-050, 

Loteamento Coqueirinho, Lote 7, coordenadas 10°17'02.4"S 48°17'30.2"W. 

Foram coletadas 4 amostras de 0 – 20 cm de profundidade, sendo A1: área 

marginal à lavoura; A2: em carreador de implementos; A3: ao centro do talhão; A4: de 

área com espaçamento abaixo do recomendado (mesmo talhão). Utilizou-se o 
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delineamento experimental inteiramente casualizado com 4 tratamentos (áreas) e 5 

repetições. 

Fez-se a homogeneização de peso e impurezas (pedras e restos curais não 

desejáveis) fazendo com que cada amostra pesasse 750 g. O experimento foi 

realizado em bandejas, as quais foram divididas em 5 partes (repetições), com 150 g 

de solo cada. As bandejas ficaram sob casa de vegetação expostas às mesmas 

condições.  

O banco de sementes avaliado corresponde à área da Fazenda Romava, da 

Agropecuária Talismã, localizada no município de Porto Nacional, TO 

(10°54'54.4"S+48°19'07.9"W), às margens da rodovia TO - 050. 

As avaliações quantitativas de plantas daninhas nas amostras foram realizadas 

em um período de 36 dias.  As plântulas foram contadas e identificadas ao longo da 

avaliação, que posteriormente fez-se o seu arranque e realizou-se o revolvimento do 

solo para favorecer a emergência de novas plântulas. Os resultados por repetição 

foram convertidos em um resultado médio por bandeja (ou amostra de 750g). 

A quantificação do banco de sementes deu-se por meio do seguinte cálculo: 

 

      N° de plantas      =    N° de sementes por m2 

             Peso da amostra                        280 

 

Obtendo-se um valor estimado do número de sementes de cada planta daninha 

identificada por metro2. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Pode-se observar na tabela a seguir os resultados do banco de sementes 

avaliado, tendo a incidência de 6 plantas daninhas distintas: Erva de Santa Luzia, 

Commelina erecta; Capim pé de galinha, Cynodon dactylon; Leiteiro, Euphorbia 

heterophylla; Erva-touro, Tridax procumbens; Corda de viola, Ipomoea sp.; Tiririca, 

Cyperus rotundus. 

 

Tabela 1. Incidência de plantas daninhas em diferentes áreas. Porto Nacional, 2017. 
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  Erva de 
Santa Luzia 

Pé de 
Galinha 

Leiteiro Erva 
touro 

Corda 
de Viola 

Tiririca 

A1 280 5786,5 0 0 93,25 186,5 

A2 0 8680 0 93,25 0 0 

A3 1026,5 186,5 93,25 93,25 653,25 0 

A4 0 653,25 0 746,5 840 0 

*A1 área marginal a lavoura *A2 em carreador de implementos, *A3 ao centro do talhão *A4 de área 
com espaçamento da abaixo do recomendado. 

 
Pode-se perceber a grande variação nos resultados obtidos, sendo o mais 

expressivo com maior número de plantas daninhas a amostra A3 coletada ao centro 

do talhão, devido a essas sementes estarem em estado de dormência na lavoura, 

pois, após a cultura já estar com as ruas fechadas, não há disponibilidade de luz, 

tornado as condições favoráveis ao seu desenvolvimento (VIVIAM, 2008). 

Nota-se que em A2 e A4 que são áreas nas quais houve menor adensamento 

da cultura de produção, o banco de sementes no solo é relativamente menor, 

possivelmente pelo fato das plantas daninhas encontrarem condições favoráveis, 

entrando em processo germinativo em um curto espaço de tempo, dando início a um 

novo ciclo.  

Porém, devido a supressão por aplicação de herbicidas seletivos, grande parte 

dessas novas plantas não irá completar o ciclo, tendo ainda em A2 um agravante pelo 

trânsito de implementos que, de forma mecânica, promove a supressão dessas 

plantas no seu carreador, embora nota-se o elevado número de sementes de Capim 

Pé de Galinha.  

Em A1, correspondente à área marginal à lavoura, que possui condições 

extremamente favoráveis ao desenvolvimento de plantas daninhas, nota-se que a 

presença de sementes é maior que A2 e A4. Isso possivelmente ocorre devido à 

menor aplicação de defensivos, e menor trânsito de maquinário, o que possibilita 

maiores chances das plantas daninhas completarem seu ciclo reprodutivo. Porém, 

havendo a mato-competição entre as plantas daninhas, sobressaem as mais fortes e 

mais adaptadas. 
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CONCLUSÃO 

 

Os ecossistemas agrícolas, caracterizados também pelo plantio direto, sua 

associação com herbicidas e adensamento de plantas alteram a riqueza e a 

composição dos bancos de sementes do solo em áreas agrícolas.   

As variações encontradas na composição do banco de sementes da área, por 

sua vez, estão diretamente associadas ao manejo aplicado, podendo visualizar que o 

inteiro da disponibilidade de sementes se guarda na relação de dependência com os 

sistemas de cultivo empregados. 
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RESUMO  

O experimento foi conduzido no laboratório de sementes e na casa de vegetação do 
campus de Ciências Agrárias e Ambientais da Católica do Tocantins – Palmas - TO, 
no período de agosto a setembro de 2017. Objetivou-se nessa pesquisa quantificar o 
banco de sementes na superfície de 0 – 20 centímetros de profundidade nas áreas 
experimentais da instituição (Católica do Tocantins). O delineamento experimental foi 
inteiramente casualizado com quatro tratamentos e cinco repetições, sendo T1 – Área 
da Pastagem, T2 – Área experimental de cultivos de milho, T3 – APP (Área de 
Preservação Permanente), T4 – Área de cultivo das olerícolas nos canteiros. Foram 
realizadas duas contagens no intervalo de 15 dias, em que os resultados obtidos foram 
expressos em porcentagem separando as plantas que germinaram em dois grupos 
distintos, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Nos locais onde foram coletados os 
solos pode observar que houve maior germinação de monocotiledôneas.  

Palavras – Chave: Dicotiledôneas; Monocotiledôneas; Profundidade. 

 

INTRODUÇÃO  

Para Monquero e Silva (2005), o termo banco de sementes tem sido adotado 

para designar as reservas de sementes viáveis no solo, em profundidade e na sua 

superfície, podendo ser definido também, como conjunto de sementes vivas, 

presentes no solo ou associadas a restos vegetais.  

Ainda Monquero e Silva (2005), relata que normalmente, o tamanho do banco de 

sementes das plantas daninhas é, comparativamente, maior em áreas agrícolas do 
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que em áreas não agrícolas de baixo distúrbio ambiental. Essa tendência é devido à 

estratégia dessas plantas de produzir grandes quantidades de sementes em 

ambientes que apresentem um alto distúrbio.  

Levantamentos desta natureza no Brasil, ou em outras zonas tropicais, são 

praticamente inexistentes, tendo-se restringido até o momento à flora de plantas 

daninhas estabelecidas, em várias regiões e situações de cultivo (CARMONA, 1995). 

O estudo do banco de sementes é utilizado para estabelecer as relações 

quantitativas entre suas populações e as da flora infestante. Com essas informações, 

podem-se elaborar índices de predição e modelos de emergência, sendo possível 

prever futuras infestações e definir medidas adequadas de manejo. Podendo haver 

grandes variações na composição e na densidade do banco de sementes (SEVERINO 

et al, 2001). 

  De modo geral, o preparo do solo tende a estimular a germinação e emergência 

das espécies. A não movimentação do solo e a cobertura vegetal, em semeadura 

direta, resultam em menor germinação das sementes no solo. De acordo com a 

espécie e a quantidade dessa cobertura, substâncias alelopáticas e sombreamento 

determinam variações nas intensidades de emergência das espécies daninhas 

(TEASDALE et al., 1991 apud VOLL et al, 2001). 

Diante ao exposto o objetivou-se neste trabalho quantificar e identificar a 

porcentagem de sementes presentes na camada de 0-20 cm de solo, nas áreas 

experimentais da Católica do Tocantins. 

 

METODOLOGIA  

O experimento foi instalado na casa de vegetação da Católica do Tocantins, campus 

de Ciências Agrárias e Ambientais, localizado no município de Palmas Tocantins, com 

coordenadas 48°17'31.77"W e 10°17'2.80"S estando em uma altitude de 230 m.  

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com 4 

tratamentos: T1- área de Pastagem, T2 –área experimental de cultivo de milho, T3 – 

APP (área de Preservação Permanente), T4 – área de cultivo de olerícolas nos 

canteiros, com 5 repetições.  
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Foram utilizados, solos de diferentes locais, providos das áreas experimentais da 

Católica do Tocantins. A camada utilizada em todos os tratamentos foi de 0 – 20 

centímetros de profundidade, retirando a camada intacta do solo com a pá e 

colocando-a em sacos plásticos. 

Após coletado o material foi conduzido ao laboratório de sementes, pesado com 

auxílio de uma balança para que cada repetição tivessem uma totalidade de 500 

gramas de solo.  

Após conduzido para a casa de vegetação, onde permaneceu por 30 dias, com 

irrigação constante, após a germinação do banco de sementes realizou-se contagem 

separando-as em monocotiledôneas e dicotiledôneas a cada 15 dias, em cada 

contagem as plantas eram retiradas realizado o revolvimento do solo para uma nova 

germinação.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Observa-se que houve variações entre os tratamentos. A incidência de 

germinação de plantas monocotiledôneas foi maior que de plantas dicotiledôneas, 

obtidos em diferentes tratamentos. Já para dicotiledôneas a área que teve maior 

germinação foi a de APP, e monocotiledônea foi à área de Olericulturas.   

Tabela 1. Resumo da analise em porcentagem para germinação, obtidos nos 
diferentes tratamentos, em função da aplicação da população de sementes 

presentes nos solos em uma camada de 0 – 20 cm de profundidade. Palmas - TO, 
2017. 

Tratamentos 

Germinação em porcentagem (%) 

Dicotiledôneas Monocotiledoneas 

Pastagem 44 56 

Área Experimental 43,5 56,5 

APP 44,1 55,9 
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Olericultura 37,6 62,4 

 

Silva e Dias-filho (2001), que trabalharam com amostragem de banco de sementes 

em pastagem relatam que, o número total de sementes que resultaram em plântulas 

emergidas foi transformado em número de sementes vivas por metro quadrado, até 

uma profundidade de 10 cm, utilizando-se a área da amostragem do trado como 

referência. 

 Entre as principais espécies de plantas daninhas que normalmente ocorrem nas 

pastagens, encontram-se essencialmente espécies nativas (NUNES, 2001 apud 

IKEDA, 2007). Deve-se considerar também a presença de espécies tidas como 

toxicas, pois, a toxidade da pastagem pode causar nos animais os mais variados 

quadros anatômicos-clínicos ou doenças, sendo importantes do ponto de vista 

patológico e econômico IKEDA, 2007).  

A composição e a densidade das sementes de plantas daninhas no solo apresentam 

grande variação e estão intimamente relacionadas com o histórico de cultivo da 

gleba. A composição de sementes é influenciada pelas práticas culturais adotadas e 

varia de campo para campo (FENNER, 1985; BENOIT et. al., 1989, 1992 apud 

OLIVEIRA JR., CONSTANTIN, INOUE 2011).  

 

CONCLUSÃO  

A área que apresentou maior germinação de dicotiledôneas foi a de APP, e 

monocotiledônea foi à área de olerícolas.    
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RESUMO 

O Experimento foi conduzido no laboratório de sementes da Católica do Tocantins, 
Campus de Ciências Agrárias e Ambientais. Foram utilizadas diferentes 
concentrações de extrato de própolis para avaliar a influência na conservação pós-
colheita em frutos de abacaxi pérola. As concentrações utilizadas foram 0; 2,5; 5; 7,5 
e 10%, diluídos em álcool de cereais. As avaliações do efeito das diferentes 
concentrações do extrato sobre a conservação pós-colheita foram realizadas 
inicialmente com base nas variações da senescência, peso e cor do fruto, a cada 7 
dias seguindo até 35º dia de armazenamento. A aplicação do extrato própolis em 
diferentes concentrações apresentou resultado significativo quanto à época de 
avaliação e interação época versus peso. 
 
Palavras-Chave: Ananas comosus; Concentrações; Armazenamento. 

INTRODUÇÃO 

O abacaxi é um fruto tropical bastante demandado no mercado de frutas, com 

uma produção mundial que lhe confere elevada importância econômica e social. No 

Brasil, o abacaxizeiro é cultivado praticamente em todos os estados, observando-se, 

nos últimos anos, um crescimento significativo da produção nacional, considerada 

insuperável pra o consumo fresco, e com grande potencial de comercialização 

internacional, pois é apreciada no Mercosul e na Europa (CUNHA, 2006). 

Dentre as variedades de abacaxi existente, a “Pérola” é a mais cultivada no 

país, seu fruto apresenta uma forma cônica, a casca pouco colorida, a haste frutífera 

e as folhas longas com finos espinhos (CPT, 2012).  
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A cultura do abacaxi no estado do Tocantins é uma atividade lucrativa que 

tem atraído atenção de muitos produtores rurais. A produção está concentrada na 

região central do estado, principalmente nos municípios de Miracema do Tocantins e 

Miranorte, sendo que praticamente toda a produção do Estado provém do cultivar 

Pérola (BOMFIM, 2014). 

Diante de tais características, estudos vêm sendo feito na conservação e pós-

colheita de abacaxis, os revestimentos são uma das mais recentes alternativas para 

auxiliar na conservação de alimentos, pois possuem excelentes propriedades de 

barreira, principalmente as trocas gasosas e ao vapor de água, que contribuem para 

manutenção da qualidade pós-colheita de frutas. Estes tratamentos modificam o ar 

circundante e interno da fruta, reduzindo os níveis de O2 e aumentando os níveis de 

CO2. Reduzindo Consequentemente o metabolismo do vegetal, retardando a 

senescência (CHITARRA; CHITARRA, 2005; GORRIS; PEPPLENBOS, 1992). 

A própolis possui um grande potencial quanto ao seu uso nas técnicas de 

conservação de produtos de origem vegetal. Em concentrações relativamente 

pequenas, poderá resultar no aumento da conservação do fruto pós-colheita. Tal 

característica deve ser considerada benéfica se permitir redução na perda de massa 

por transpiração, que ocorre nos frutos durante o armazenamento. 

De acordo com o exposto o objetivo do trabalho foi utilizar diferentes 

concentrações de extrato de própolis para avaliar a influência na conservação pós-

colheita em frutos de abacaxi pérola. 

 

METODOLOGIA 

O experimento foi desenvolvido no laboratório de sementes da Católica do 

Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais, localizada no município de 

Palmas – TO, com coordenadas 48°17'31.77"W e 10°17'2.80"S. 

O abacaxi “pérola” foi proveniente de uma propriedade rural no município de 

Porto nacional – TO. A colheita foi realizada de forma aleatória e na maturidade 

comercial, com frutilhos apresentando coloração verde em toda sua extensão. 
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O delineamento usado foi inteiramente casualizado do tipo fatorial duplo 5x5 

com 5 concentrações: 0; 2,5; 5; 7,5 e 10% de extrato de própolis, 5 épocas de 

avaliação com 4 repetições. 

Os frutos foram armazenados em caixas tipo papelão, em compartimentos 

separados, todos revertidos com a solução de própolis, exceto a testemunha cujo 

único tratamento utilizado foi o álcool cereais.  

Foram realizadas avaliações iniciais de senescência, peso e cor do fruto a 

cada sete dias em um período de trinta e cinco dias. Para realizar as avaliações de 

cor do fruto e senescência foram utilizadas escalas de notas como base. Cor do fruto 

– 1= frutilhos totalmente verde; 2= início da coloração amarela no centro dos frutilhos, 

em mais de 50% da infrutescência; 3= 100% da infrutescência com frutilhos amarelos 

no centro; 4= 50% dos frutilhos amarelos; 5= 100% dos frutilhos amarelos; 6= todo o 

fruto amarelo. Senescência – Determinada mediante o aparecimento de sintomas de 

infestação fúngica, podridões e exsudação, segundo uma escala subjetiva, em que: 

1= sem infestação, 0%; 2= 1 a 5% de ocorrência; 3= 6 a 15%; 4= 16 a 30%; 5= 31 a 

45%; 6= 46 a 60%; 7= 61 a 75%; 8= 75% de lesões devidas a podridões e exsudação 

(DANTAS Jr. et al.,2009).  

Após este processo os frutos foram cortados, retido uma pequena quantidade 

da “calda” para mensuração do° Brix com o auxílio de um refratômetro 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância a partir do software 

Assistat 7.7, 2016 (SILVA, 2016), b e as médias comparadas pelo teste de Tukey ao 

nível de 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

De acordo com o resumo da análise de variância disposta na tabela 1, as 

doses de própolis não foram significativas, no entanto as épocas de avaliação foram 

significativas ao nível de 1% de probabilidade, e na interação dos fatores apenas o 

parâmetro peso do fruto apresentou significância ao nível de 1% de probabilidade. 
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Tabela 1. Resumo da análise de variância para Peso de fruto (PF), Cor do fruto 
(CF), Senescência do fruto (SF) obtidos sob diferentes doses de própolis em função 

de diferentes épocas de avaliação. Palmas – TO 

FATOR DE VARIAÇÃO 
QUADRO DE ANÁLISE 

PF  CF SF 

Doses de própolis (DP) 1,72ns  0,50ns 1,77ns 

Épocas de avaliação (EA) 38,27**  780,88** 126,34** 

Interação DP*EA 0,10**  0,87ns 1,28 ns 

CV (%) 12,79  3,96  11,35 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01), * significativo ao nível de 5% de probabilidade 

(0,01 =< p <0,05) e ns não significativo (p >= 0,05), respectivamente, pelo teste F. e Senescência   

A comparação estatística das médias para peso dos frutos (PF) obtidas sob uso de 

diferentes doses de própolis e diferentes épocas de avaliação estão dispostas na tabela 

2. 

Tabela 2. Comparação estatística das médias para peso dos frutos (PF), obtidos nos 
diferentes tratamentos (doses de própolis), em função de diferentes épocas de 

avaliação. Palmas - TO. 

Doses 
Dias de avaliação PF (Kg) 

7 dias 14 dias 21dias 28 dias 35 dias 

0% 1,22Aa 1,17Aa 1,08aA 1,00aA 0,73aB 

2,5% 1,27aA 1,22Aa 1,14aA 1,05aA 0,75aA 

5% 1,17aA 1,12aAB 1,05aAB 0,88aBC 0,72aC 

7,5% 1,22aA 1,16aA 1,10aA 1,03aAB 0,78aB 

10% 1,22aA 1,16aA 1,10aA 1,02aA 0,78aB 

Classificação com letras minúsculas para colunas e maiúsculas para linhas. As médias seguidas pela 

mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 

Para as doses de extrato de própolis usadas observou-se que a perda de 

massa aumentou gradualmente em todos os tratamentos pós-colheita no decorrer do 

período de armazenamento, mostrando que para o abacaxi “perola” o revestimento do 

fruto com extrato de própolis nas doses utilizadas foi insignificante. 
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Estudos realizados por (Santos, 2015), em frutos de abacate “manteiga” o 

extrato alcoólico e aquoso de própolis (30%) foi mais efetivo na conservação pós-

colheita da massa fresca dos frutos no sexto dia de armazenamento. 

 

CONCLUSÃO 

 Para as doses de extrato de própolis empregadas observou-se que a perda 

de massa aumentou gradualmente em todos os tratamentos. 

Não houve diferença estatística para os fatores avaliados cor e senescência 

do fruto. 
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RESUMO  
 
O experimento foi realizado com o objetivo de avaliar a sanidade de quatro cultivares 
diferentes de soja. Foi conduzido no laboratório de sementes do Campus de Ciências 
Agrárias e Ambientais da Faculdade Católica do Tocantins – Palmas - TO, no mês de 
setembro de 2017. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 
casualizado. Houve diferentes resultados de sanidade nos tipos de tratamentos, 
apresentando resultados significativos e não significativos nas cultivares. Os principais 
fungos detectados foram Nigrospora spp., Aspergillus flavus, Aspergillus niger, e 
Colletotrichum spp. Houve variabilidade entre as cultivares quanto à incidência de 
fungos nos grãos. 

 
Palavras-Chave: Aspergillus niger; Glycine max; Aspergillus flavus; Colletotrichum 
spp. 
 

 
INTRODUÇÃO 
 

Um dos principais fatores responsáveis pela qualidade das sementes de soja é 

a sanidade (SINCLAIR, 1982). Muitos fitopatógenos podem se associar às sementes, 

ocasionando a baixa qualidade na germinação e no vigor das plântulas, o que pode 

resultar em reduções da emergência e produtividade (PATRICIO et al. 1991; 

SINCLAIR, 1991).  
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Devido ao clima tropical do Brasil, as plantas estão mais suscetíveis à 

ocorrência de doenças fúngicas. Essas ocasionam perdas de até 95% da 

produtividade de grãos (FAGAN, 2010). A principal fonte de inoculo para a maioria 

dos patógenos são as sementes infectadas, que podem ou não ser transmitida para a 

planta, visto que dependem da quantidade e da localidade de suas estruturas nas 

sementes (SOUZA, 2009).  

Na cultura da soja, entre os principais fitopatógenos destacam-se os fungos 

Nigrospora sp., causador do apodrecimento da semente da soja, Colletotrichum sp., 

causador da antracnose, Aspergillus niger e Aspergillus flavus, que provocam prejuízo 

na qualidade fisiológica de sementes (BALARDIN & LOCH, 1987).  

Além desses fitopatógenos, existem outros fungos prejudiciais às sementes da 

soja, como o Phomopsis sp., causador da seca da haste e da vagem e apodrecimento 

da semente, Cercospora kikuchii (T. MATSU & TOMOYASU), causador do 

crescimento foliar e mancha púrpura na semente, Fusarium spp., associado a 

podridões de semente e Peronospora manshurica, responsável pelos sintomas de 

míldio nas plantas (HEPPERLU & SINCLAIR, 1978; SINCLAIR, 1982). 

Uma alternativa para evitar a ocorrência dessas doenças é a realização do teste 

de sanidade. Esse teste é relevante pois determina a condição sanitária da semente, 

fornecendo informações sobre as possíveis causas da baixa germinação, que são 

comuns em amostras com altos índices de infecção (HENNING, 2005). 

 De acordo com Mertz et al. (2009), uma alternativa para minimizar o efeito 

negativo desses patógenos é o tratamento de sementes, que irá assegurar um 

estande adequado, com plantas vigorosas, retardo no início da epidemia, o que 

manterá o potencial produtivo da cultura (GOULART, 1998).  

 O objetivo deste trabalho foi avaliar a sanidade de sementes de quatro 

cultivares de soja. 

 
METODOLOGIA 
 

O experimento foi desenvolvido no laboratório de sementes da Católica do 

Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais, localizada no município de 

Palmas – TO, cujas coordenadas são 48°17'31.77"W e 10°17'2.80"S estando em uma 

altitude de 230 m.  
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Foram utilizadas quatro cultivares de soja: M8372 I Pro, 98Y30, 5Y634 e M8349 

I Pro. O experimento foi conduzido utilizando-se o delineamento experimental de 

blocos inteiramente casualizados com quatro tratamentos (cultivares de soja) e cinco 

repetições. 

O teste de sanidade foi realizado pelo método do papel-filtro com 500 sementes 

(quatro subamostras de 125 sementes), dispostas em papel de filtro esterilizado e 

acondicionado em caixas tipo gerbox. Posteriormente, procedeu-se a limpeza de 

todos os materiais com álcool 70% para esterilizá-los.  

Os recipientes foram dispostos sob lâmpadas de luz fluorescente branca, em 

câmaras com fotoperíodo de 12 horas pelo período de 7 a 8 dias, a temperatura de 

20±2°C. Na primeira semana após a implementação do experimento, houve o 

acompanhamento diário no laboratório para a manutenção da umidade dos gerboxes.  

Após o período de incubação das sementes, foi realizada a identificação das 

espécies de fungos presentes nas sementes. Para tal, foram preparadas lâminas com 

as estruturas de cada espécie, as quais foram analisadas com o auxílio de um 

microscópio ótico. Para a identificação de cada fungo, utilizou-se uma chave de 

identificação do Manual de Fitopatologia (AMORIM L. et al, 1997). 

Os dados de frequência de cada espécie de fungo foram transformados para 

√(Y+1,0) e submetidos a análise de variância. As médias, quando necessário, foram 

comparadas pelo teste Scott-Knott (P>0,005), utilizando o programa estatístico Sisvar 

5.6 (FERREIRA, 2010).  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

Na análise sanitária dos grãos avaliadas foram identificados os mesmos 

fungos: Nigrospora spp., Aspergillus flavus, Colletotrichum spp, e Aspergillus niger. 

De acordo com a análise de variância (tabela 1), foi verificada diferença 

significativa para os fungos Nigrospora spp., Aspergillus flavus e Colletotrichum spp., 

entre as cultivares avaliadas. Para o fungo Aspergillus niger não foi observada 

diferença significativa. 
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A menor incidência de Nigrospora spp. foi verificada na cultivar M8349 IPRO, a 

qual diferiu das demais cultivares (Tabela 2). As cultivares 5Y634 e M8372 IPRO 

apresentaram as maiores médias de incidência desse fungo e não diferem entre si. 

Não houve diferença entre as cultivares avaliadas quanto a incidência de 

Aspergillus niger. Para Aspergillus flavus, apenas a cultivar 98Y30 diferiu das demais, 

com a maior média de incidência. 

A infecção das sementes pelo fungo Aspergillus niger foi estatisticamente igual 

em todas as cultivares. Resultados semelhantes foram verificados para o fungo 

Aspergillus flavus, com exceção da cultivar 98Y30, que apresentou a maior média 

desse fungo 

Para Colletotrichum spp., apenas a cultivar M8349 IPRO diferiu das demais 

cultivares, com a maior média de incidência, sendo essa a mais vulnerável ao 

patógeno. As outras cultivares apresentaram o mesmo resultado estatisticamente 

igual, sendo menos contaminadas. 

Tabela 3. Análise de variância dos fungos em cada tratamento 

 

Goulart (1997) demonstra que o Colletotrichum spp., de maneira geral, tem 

incidência baixa nas sementes de soja, sendo que dificilmente obtêm-se um lote de 

sementes com níveis elevados desse fungo. O autor também comenta que com a 

expansão da cultura da soja para outras regiões observa-se, em algumas safras, um 

aumento considerável da presença desse patógeno nas sementes de soja.  

Nigrospora Aspergillus niger Aspergillus flavus Colletotrichum

Repetição 4 3,19 2,89 1,43 0,43

Tratamento 3 63,55* 5,33 ns 7,89* 3,51*

Resíduo 12 2,51 2,71 2 0,55

CV (%) 25,71 80,41 27,78 25,95

Quadrado Médio
GLFonte de Variação
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Tabela 4: Resultado das médias das repetições dos fungos em cada cultivar 

 

 

 
 Segundo Goulart (1997), diversas espécies de Aspergillus ocorrem em 

sementes de soja, porém, Aspergillus flavus é a mais frequente. Em sementes 

colhidas com altos teores de umidade ocorre um retardamento do início da secagem 

por alguns dias, sendo suficiente para o fungo agir, tendo como consequência a 

redução da qualidade do grão.  

CONCLUSÃO 
 
 Os principais fungos detectados foram Nigrospora spp., Aspergillus flavus, 

Aspergillus niger, e Colletotrichum spp. 

 O fungo Nigrospora spp. apresentou a maior frequência de incidência entre os 

fungos detectados, seguido de Aspergillus flavus e Colletotrichum spp. 
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RESUMO 

A busca por qualidade no mercado da construção civil tem aumentado os recursos 
destinados a pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias. O bloco cerâmico é 
um dos principais produtos da área, podendo ser utilizado em obras. O presente 
trabalho tem como objetivo a produção e análise do comportamento de blocos de 
cerâmica vermelha estruturais utilizando vidros de garrafas descartadas e lodo 
proveniente das estações de tratamento de água (ETA), visando a otimização do 
desenvolvimento sustentável e alcance no mínimo da resistência a compressão 

estabelecida segundo a ABNT, nos termos da norma 15.2702005. A produção dos 
blocos consistiu em fazer a substituição parcial da matéria prima convencional (argila) 
pelos resíduos sólidos escolhidos, em diferentes percentuais. A finalidade é propor 
uma alternativa de novo material viável que atenda às necessidades e exigências das 
normas, buscar uma disposição final para esses resíduos afim de diminuir os impactos 
ambientais causados pelos mesmos quando descartados erroneamente.  

Palavras chave: Blocos de cerâmica vermelha, resistência, resíduos, vidro, lodo de 

ETA 

 

INTRODUÇÃO 

A construção civil tem papel fundamental no desenvolvimento de uma região, 

sendo responsável pela geração de empregos diretos e indiretos. Existem inúmeros 
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materiais no setor para as mais distintas funções, dentre eles o bloco cerâmico. O 

bloco cerâmico é um dos principais produtos da construção civil, sendo utilizados em 

obras residenciais ou industriais, obtido a partir da argila de coloração avermelhada.  

A argila para fabricação dos blocos é retirada de uma jazida natural situada na 

propriedade da mesma fazenda em que se situa a empresa cerâmica. A matéria prima 

deve possuir composição argilo-siltosa com praticamente nenhuma presença de areia, 

isso foi verificado pelo método tátil-visual.  

Atualmente, estima-se que a indústria cerâmica brasileira tem participação de 

cerca de 1% no PIB nacional, sendo aproximadamente 40% desta participação 

representada pelo setor de cerâmica vermelha. O setor de cerâmica vermelha 

consume cerca de 70 milhões de toneladas de matérias-primas por ano, através das 

12 mil empresas distribuídas pelo país, a maioria de pequeno porte, gerando centenas 

de milhares de empregos (MACEDO, R. S. et al., 2008).  

Apesar da vasta aplicabilidade do bloco cerâmico, é importante ressaltar que 

sua produção gera impactos ambientais. Com base nisso, a presente pesquisa busca 

um novo material com substituição parcial da matéria prima argila por outro material. 

Foram escolhidos dois tipos de resíduos sólidos, o vidro e lodo proveniente das 

estações de tratamento de água (ETA). A ênfase da pesquisa é a análise do 

comportamento dos resíduos no bloco cerâmico, visando seu comportamento físico 

mecânico e viabilidade.  

Com base no cenário ambiental atual, a produção de resíduos sólidos gera uma 

problemática, sendo importante buscar soluções viáveis para reaproveitamento 

desses. De acordo com o relato anterior, para esta pesquisa foram escolhidos dois 

tipos de resíduos, vidro de garrafas e lodo ETA.  

A pesquisa iniciou-se no primeiro semestre do ano de 2016, na Cerâmica 

TECIL. Na empresa os alunos tiveram o acompanhamento do proprietário Engenheiro 

Civil João Francisco Oliveira e o supervisor do projeto, o Engenheiro Civil e Ambiental 

Estevão Alves de Araújo. Os professores orientadores da Católica do Tocantins foram 

o Me. Engenheiro Civil Alexon Braga Dantas e o Dr. Antônio Rafael de Sousa Alves 

Bôsso. 

 O Eng. Civil João Francisco ressaltou que apesar do processo produtivo ser 

algo repetitivo, seguindo uma sequência, a qualidade do produto final está relacionada 
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a diversos detalhes do processo, como a quantidade certa de água, dimensões da 

boquilha, o controle térmico dos fornos, e outros.  

Nesse trabalho serão apresentados os resultados dos ensaios estabelecidos 

em conformidade com a norma brasileira 15270/ 2005 dos blocos cerâmicos 

estruturais com incorporação de resíduos sólidos na sua composição, em percentuais 

de 15% (Vidro) e 20% (Lodo ETA). 

 

METODOLOGIA 

MATERIAIS 

As garrafas de vidro utilizadas foram concedidas a Faculdade Católica do 

Tocantins (FACTO) pela cooperativa de catadores COOPERAM, na cidade de Palmas 

Tocantins. O material recebido foi limpo, tirando-se adesivos, rótulos, entre outros. 

Após a limpeza, as garrafas foram quebradas e reduzidas a forma de pó fazendo-se 

o uso do britador de mandíbula, peneiras e recipientes para armazenamento.  

O Lodo ETA necessário para incorporar aos blocos foi doado pela empresa 

SANEATINS Ambiental, da cidade de Palmas Tocantins. Esse resíduo proveniente 

das estações de tratamento de água (ETA), passou por um processo de secagem e 

depois moagem para obtê-lo na forma de pó.  

Os demais materiais utilizados para os ensaios laboratoriais, descritos pela 

norma são:  

 Paquímetro digital com 

sensibilidade mínima de 0,05 mm;  
  Régua metálica com 

sensibilidade mínima de 0,5 mm;  
 Esquadro metálico de 90 ± 0,5°; 
  Balança com resolução de até 10 

g;  
  Pincel com cerdas naturais para 

limpeza dos blocos cerâmicos;  
 Estufa com temperatura ajustável 

a (105 ± 5)ºC; 
 Tanque de imersão;  
 Papel toalha para secagem dos 

blocos cerâmicos;  

  Espátulas metálicas para retirada 

das rebarbas dos blocos 

cerâmicos;  
  Bandejas metálicas;  
  Colher de pedreiro;  
 Nível de bolha de mão;  
 Peneiras ABNT com abertura 4,8 

mm, 2,4 mm, 1,2 mm, 0,6 mm, 0,3 

mm, 0,15 mm e o fundo.  
 Papel manteiga para 

capeamento;  
 Conchas para pegar aglomerante 

(cimento) e para agregado miúdo 

(areia fina); 
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 Jarra graduada para medição da 

quantidade de água para a 

argamassa;  
 Chapa aquecedora para secagem 

do agregado miúdo;  
 Prensa manual com dispositivo 

que assegura a distribuição 

uniforme dos esforços no corpo-

de-prova; 
  EPI’s, como luvas, pinças 

metálicas, mascaras com filtro e 

planilhas para anotação dos 

dados.  
 Funil para regulagem da 

quantidade de resíduo sólido a ser 

incorporado. 
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MÉTODO 

O desenvolvimento da pesquisa consistiu em trabalho de campo, revisão 

bibliográfica e ensaios laboratoriais. O trabalho de campo foi realizado na Cerâmica 

TECIL, com acompanhamento do proprietário e do supervisor do projeto, onde foram 

realizadas anotações referentes a questionamentos sobre o processo produtivo, 

extração da matéria prima, e outras observações feitas pelos alunos. Também foi feita 

a fabricação dos blocos estruturais para posteriormente serem levados as 

dependências da Faculdade Católica do Tocantins (FACTO).  

Todos os blocos produzidos, fossem eles com substituição parcial da argila pelo 

vidro ou lodo ETA foram submetidos aos ensaios estabelecidos pela norma 15270-

3/2005, que consiste na determinação das características geométricas, massa seca, 

índice de absorção de água e a resistência à compressão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

DETERMINAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

Afim de determinar a regularidade entre as amostras, o ensaio foi realizado pelo 

método constante na NBR 15270-3. Nas tabelas a seguir é possível verificar os 

resultados obtidos das dimensões efetivas de largura, altura e comprimento 

individuais das amostras com incorporação de resíduo sólido de vidro e lodo ETA.  
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Fonte: Produzido pelos autores 

 

 

Fonte: Produzido pelos autores 

As medidas dos septos e paredes externas estão diretamente ligadas com a 

resistência à compressão, blocos com menores espessuras tendem a ter menores 
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resistências. Todos os corpos de prova obtiveram aprovação quanto as medidas das 

paredes internas e externas. 

Também foi verificado o desvio em relação ao esquadro e planeza das faces. 

Posteriormente, foi possível determinar a área bruta, que consiste na multiplicação da 

largura pelo comprimento dos blocos. 

 

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA  

Primeiramente, a massa seca foi verificada após a remoção de partículas nos 

blocos, para isso os blocos eram submetidos a estufa e pesados em intervalos de 1 

hora, até que os pesos de duas amostras consecutivas difiram em até 0,25%. 

A massa úmida foi obtida após 24 horas de imersão em água das amostras. O 

índice de absorção de água (AA) das amostras, está relacionado a qualidade do 

produto final e segurança, um alto índice de absorção pode resultar no aumento do 

peso dos blocos e consequentemente causar futuras patologias nas estruturas. Nos 

termos da norma 15270-2, as amostras devem ter índice de absorção no intervalo de 

8% a 22%. Nas tabelas abaixo é possível ver que maior parte dos corpos de prova 

foram aprovados. 

 

 

 

Fonte: Produzido pelos autores 

 

Tabela 3. Determinação do Índice de Absorção de Água (AA%) dos blocos cerâmicos 

estruturais 14x19x29 cm com incorporação do resíduo solido vidro. 
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Fonte: Produzido pelos autores 

 

RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO 

Sendo essa uma das principais características mecânicas de qualidade dos 

blocos, está diretamente relacionada ao processo de queima. Primeiramente foram 

determinadas as resistências individuais das amostras, suas superfícies foram 

regularizadas ( através do capeamento ) antes de submetidas a prensa hidráulica. 

Segundo a norma, a resistência mínima deve ser de 3 MPa.   

 

 

Blocos Cerâmicos Estruturais 14x19x29 cm- Cerâmica TECIL 

Ensaio de Resistência à Compressão 

Amostra  
Blocos com 15% 
de Vidro (MPa) 

Blocos com 20% 
de Lodo ETA 

(MPa) 

Blocos 
Convencionais 

(MPa) 

1 11,3 10,2 11,7 

2 11,8 9,9 11 

3 11 9,6 11,8 

4 10,5 9,2 12,3 

5 10,8 9 11,4 

6 9,2 8,5 9,6 

Tabela 4. Determinação do Índice de Absorção de Água (AA%) dos blocos cerâmicos 

estruturais 14x19x29 cm com incorporação do resíduo solido lodo ETA. 

Tabela 5. Resultados do Ensaio de Resistência à Compressão dos Blocos 

Cerâmicos Estruturais com incorporação de vidro e lodo ETA. 
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7 11,9 8,2 12,8 

8 11 8,8 10,2 

9 11,4 8,5 12,4 

10 9,7 9,3 10,7 

11 9,7 8 12,2 

12 9,9 8,3 11,9 

13 10,1 7,2 10,7 

Fonte: Produzido pelos autores 

 

A partir das resistências individuais, foram realizados os cálculos para obter o 

valor da resistência característica. O fbk dos blocos com adição de 15% de vidro é de 

10,6 MPa, enquanto das amostras com lodo foi de 7,58 MPa. 

 

CONCLUSÃO 

A utilização dos blocos cerâmicos na alvenaria estrutural oferece vantagens 

como a redução dos custos na obra, o acabamento pode ser realizado direto no bloco, 

qualidade de isolamento térmico e acústico, entre outros.  

A partir da análise dos ensaios laboratoriais, levando em consideração que a 

qualidade do produto final depende de todas as etapas do processo, desde a escolha 

da matéria prima até a última etapa do processo, a produção de blocos cerâmicos 

com substituição parcial da matéria prima argila pelo resíduo solido reciclado, é 

possível e pode ser uma disposição final sustentável para esses resíduos. 

 Com base em comparações dos resultados obtidos, as amostras com 15% de 

pó de vidro, se mostraram mais positivas em relação as amostras com 20% lodo ETA, 

uma vez que dois dos parâmetros principais de qualidade (Índice de Absorção de 

Água e Resistência Característica à Compressão) tiveram melhores resultados. 
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RESUMO 

Garantir a saúde e segurança dos colaboradores dentro do ambiente de trabalho deve 
ser uma das principais preocupações de qualquer empreendimento, sobretudo 
aqueles que oferecem maiores riscos de acidentes e periculosidade. Sabe-se, que o 
empregador é responsável pela segurança e bem-estar de seus empregados dentro 
do ambiente de trabalho. No entanto, essa não é a realidade vivenciada por grande 
parte das empresas de extração mineral da cidade de Palmas-TO. Deste modo, os 
trabalhos de conscientização são necessários para garantir a segurança e saúde dos 
trabalhadores que estão envolvidos diretamente nessas atividades. Essa pesquisa 
teve como objetivo avaliar uma empresa de mineração que envolve extração de areia 
na cidade de Palmas-TO, visando melhoria na estrutura física da empresa, reduzindo 
os riscos de acidentes e prejuízos a saúde dos colaboradores. 

Palavras Chave: Saúde, segurança e mineração. 

 
INTRODUÇÃO 

A segurança e a saúde dos trabalhadores que estão envolvidos diretamente 

aos serviços de extração mineral são altamente comprometidas, devido às condições 

de trabalho que lhe são impostas. Deste modo, as atividades de conscientização 

visando mudanças comportamentais dos empregadores e empregados, têm se 

tornado essencial para que seja proporcionado um ambiente de trabalho favorável a 

todos. Com o intuito de preparar de um ambiente de trabalho com maior segurança, é 
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fundamental o conhecimento dos riscos existentes no local de trabalho no processo 

produtivo. Pois os locais de trabalho, pela própria natureza da atividade desenvolvida 

e pelas características de organização, relações interpessoais, manipulação ou 

exposição a agentes físicos, químicos, biológicos, situações de deficiência 

ergonômica ou riscos de acidentes, podem comprometer a saúde e segurança do 

trabalhador em curto, médio e longo prazo, provocando lesões imediatas, doenças ou 

a morte, além de prejuízos de ordem legal e patrimonial para a empresa. Logo, torna-

se necessária a investigação e identificação dos riscos, o planejamento de medidas 

de bloqueio, ações preventivas, controle, monitoramento e análise crítica para 

melhoria. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 A mineração aparece como um dos setores de alto risco, de acordo com o 

Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho divulgado pelo Ministério da Previdência 

Social (BRASIL, 2008). No que tange as recomendações técnicas da Norma 

Regulamentadora 22 (NR-22), serão abordados os notáveis riscos possíveis que 

estão sujeitos a ocorrer no decorrer do trabalho diário nos momentos das atividades 

operacionais assim como os riscos físico, químico, biológico, ergonômico e de 

acidente referente à NR-9. Para analisar a situação vivida nas minerações pelo 

método de dragagem, são tomadas como parâmetro principal, as normas 

regulamentadoras de segurança. A norma que regulariza as situações presentes no 

ramo da mineração é a Norma Regulamentadora 22 – Segurança e Saúde 

Ocupacional na Mineração. Essa norma disciplina os preceitos a serem observados 

ao organizar e manter um ambiente de trabalho, deixando compatível o planejamento 

e o desenvolvimento da atividade sempre buscando a segurança e a saúde daqueles 

que trabalham. Inicialmente, os trabalhadores devem ser devidamente informados 

sobre todos os riscos existentes no local de trabalho e de que forma eles podem afetar 

a saúde e segurança. Segundo a Norma Regulamentadora 22 (2012), os 

trabalhadores também têm o devido direito de optar por interrupção de suas tarefas 

sempre que constatado evidências que representem riscos graves e iminentes para 

sua segurança e saúde ou de terceiros, ressaltando também a obrigatoriedade de 
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comunicar imediatamente a seus superiores que deverão conduzir as medidas 

cabíveis. Dentre as atividades que podem ser observadas durante a extração de areia, 

o transporte deve ser muito bem observado, por ocorrer em larga escala durante e 

após a extração e o beneficiamento. 

Macedo (2001), ressalta-se a importância da utilização dos EPI’s e da 

responsabilidade da empresa e dos colaboradores. A empresa tem a responsabilidade 

de fornecer os EPI’s com máxima qualidade e confiabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A pesquisa foi realizada em uma Mineradora que envolve extração de areia na 

cidade de Palmas-TO. Foi considerada como uma amostra representativa da situação 

que se encontra a cidade. Visando a implementação de todas as normas e melhorias 

de segurança do trabalho das atividades frequentes no dia a dia dos trabalhadores 

que estão envolvidos diretamente aos serviços de extração do minério foram 

questionadas e observadas algumas normas que avaliam as condições de trabalho 

dos colaboradores. Inicialmente foram aplicados questionários para recolher opiniões 

dos colaboradores responsáveis por cada setor. Aplicou-se um questionário contendo 

todos os possíveis riscos nas atividades de extração de areia, uso de EPI’s, 

sinalizações das áreas de riscos, e de todos os fatores que afetam a segurança do 

trabalho da extração de areia, trazendo assim um maior detalhamento da situação 

atual deste tipo de exploração. Após a elaboração dos dados, foram realizados os 

resultados em formas de gráficos e planilhas demonstrando os riscos de cada setor, 

e por último as recomendações finais para as empresas que foram realizadas as 

pesquisas. 

Quadro 1.  Questionário Aplicado aos Colaboradores 
 

Nº 
QUESTIONÁRIO APLICADO AOS COLABORADORES 

PERGUNTA
S 

SI
M 

NÃ
O 1 Contém experiência de outras empresas? 14 01 

2 Você gosta de desempenhar o trabalho em que foi contratado? 14 01 
3 Você tem alguma dificuldade de realiza-lo? 01 14 
4 As atividades contém algum grau de periculosidade? 11 04 
5 Você acha que esse tipo de trabalho é exaustivo? 07 08 

6 O período de descanso é suficiente? 08 06 
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7 Você sente algum desgaste físico depois da carga horária de 
trabalho? 

08 06 

8 É satisfatória a sua carga horária e jornada de trabalho dentro da 
empresa? 

12 03 
9 A relação interpessoal é agradável entre seu gerente? 15 00 

1
0 

Houve algum tipo de treinamento antes de se iniciar as 
atividades? 

07 08 

1
1 

Existe trabalhos de aperfeiçoamento para melhorar o 
desempenho na atividade? 

03 12 

1
2 

Você acha que a capacitação é importante para realizar certas 
atividades? 

13 02 
1
3 

Você frequenta aos treinamentos de segurança do trabalho? 02 13 

1
4 

As reuniões de DDS- Diálogos Diários de Segurança são 
realizados com frequência? 

 
14 

 
01 

1
5 

Apresenta alguma limitação física? 03 12 

1
6 

Caso tenha algum problema de saúde, o mesmo foi obtido por 
causa das atividades realizadas no trabalho? 

 
09 

 
06 

1
7 

O ambiente de trabalho permanece em constante limpeza? 13 02 

1
8 

A planta de beneficiamento se encontra em bom estado de 
conservação? 

15 00 

1
9 

Os equipamentos se compõem a planta de beneficiamento contém 
temperatura agradável? 

 
13 

 
12 

2
0 

Você inspeciona o veículo e equipamentos toda vez que vai 
utiliza-lo? 

15 00 

2
1 

Ao realizar algum tipo de trabalho, você já sofreu algum tipo de 
acidente? 

04 11 

2
2 

Em relação ao veículo, você pode transita-lo sem riscos de 
escorregar? 

06 09 

2
3 

Caso tenha alguma emergência durante a execução do trabalho 
no veículo, você conseguiria sair rapidamente? 

 
05 

 
10 

2
4 

A cabine é de tamanho confortável? 10 05 
2
5 

O assento é confortável e tem regulagem? 09 06 

2
6 

Caso encontre uma situação de risco, você aborta as atividades? 15 00 

2
7 

Você considera o Manual de Operação uma boa ferramenta para 
realizar com segurança as atividades? 

 
14 

 
04 

2
8 

Você utiliza o manual de operação? 09 06 

Fonte: Produzido pelos autores 

 
A maioria dos colaboradores afirmou que já obteve experiência profissional em 

outras empresas e que se sentem satisfeitos com o trabalho que realizam, não 

havendo maiores dificuldades. Um percentual de 73,33% concorda que, as atividades 

realizadas na mineradora apresentam graus de periculosidade, ocasionando riscos à 

saúde. Em relação ao cansaço físico, quase metade dos colaboradores concorda que 

o tipo de trabalho realizado é considerado exaustivo para os mesmos, apresentando 

desgaste físico após a carga horária das atividades. Não houve qualquer discordância 

em relação ao relacionamento interpessoal dos colaboradores com o gerente 

responsável. De acordo com os resultados obtidos na pesquisa, constatou-se que 

alguns programas de proteção à saúde e segurança implantados na empresa não 

apresentaram atuação eficiente. Alguns colaboradores afirmaram não ter recebido 

treinamento adequado antes de iniciar suas atividades na empresa. Portanto, a 

primeira medida recomendável para aperfeiçoar o sistema de proteção à saúde e 
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segurança do empregado é intensificar os treinamentos necessários para o trabalho 

na Mineradora, tornando-os periódicos para assegurar que todos os colaboradores 

estão cientes das medidas de segurança. Além dos treinamentos é crucial contratar 

um profissional técnico de Segurança do Trabalho para um acompanhamento diário 

do processo operacional. Foi observado também que alguns colaboradores não 

utilizam os equipamentos de segurança necessários, como protetor auricular, roupas 

especiais de mergulho, caso seja necessário, botas de segurança e capacetes. A 

empresa afirma fornecer os equipamentos de segurança necessários aos 

colaboradores, entretanto por não oferecer devida orientação, alguns equipamentos 

acabam por não ser utilizado, ou são utilizados de forma inadequada. 

CONCLUSÃO 

O planejamento é o referencial para se obter melhor êxito na execução de 

programas de proteção. As contratações de técnicos de segurança de trabalho fazem 

com que se obtenham resultados qualitativos ao esperado, porém têm se observado 

que acontecem muitas falhas, negligências por parte desses técnicos por ignorarem 

o uso dos materiais de proteção. A teoria é dada, porém nem sempre executada, pelos 

mesmos. Podem-se acrescentar algumas alternativas no dia de cada operário.  
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ANÁLISE DAS CAUSAS DE QUEIMADAS NA REGIÃO DO CENTRO 

AGROTECNOLÓGICO DE PALMAS 

 

Igor Melquides de Novais128 

Sinara Alves Marinho da Paz Paiva¹ 

Chryss Ferreira Macedo129 

Thiago Oliveira Bandeira² 

 

RESUMO 

O Centro Agrotecnológico de Palmas está localizado próximo a propriedades rurais 

com grande massa seca, e em função das atividades desenvolvidas nessas 

propriedades vizinhas, onde se preconiza o uso do fogo para preparação do solo para 

o plantio de culturas, há possibilidade de ocorrência e propagação de incêndios 

florestais na área. Os objetivos principais foram analisar os procedimentos da causa 

dos incêndios no local referido, que ocorrem principalmente no período de estação de 

seca do ano. Verificou-se que as condições climáticas e o uso do fogo pelas 

propriedades rurais vizinhas são fatores condicionantes para ocorrência dos incêndios 

florestais na área. O fogo colocado nessas propriedades, visando à renovação de 

pastagens e a limpeza de território, é em geral realizado sem a mínima preocupação 

com a segurança, tanto na área a ser queimada quanto no entorno. Com isso, 

destaca-se os principais aspectos e danos ambientais causados pelos incêndios, 

sendo a degradação do solo, os impactos negativos no clima a possibilidade de morte 

e ferimento da fauna terrestre e a destruição de bens. 

Palavras-chave: Incêndios; Massa Seca; Degradação do Solo. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Estado do Tocantins possui áreas ocupadas com 7.500.000 ha de 

pastagens, 700.000 ha com produção agrícola e 5.650.000 ha a ser explorado. 

Ressalta-se, que segundo levantamentos, estima-se 5 milhões hectares de pastagens 

encontra-se em alguma em fase de degradação (SEPLAN, 2012). A área destinada à 

preservação ambiental abrange 51%, com parques, áreas indígenas, de proteção 

ambiental e corpos d’agua, destacando que em 87% do seu território a cobertura 

original é vegetação de cerrado. O Centro Agrotecnológico de Palmas está instalado 

em uma área de 350 ha, e conta hoje com uma infra-estrutura básica de 

funcionamento, e é destinado ao desenvolvimento tecnológico, por meio de instalação 

de unidades de pesquisa, validação e adaptação tecnológica, produção de material 

propagativo, capacitação e realização de eventos técnicos (AGROTINS, 2017).  

Em decorrência do grande número de incêndios que ocorrem, principalmente 

na estação seca, e como o Centro Agrotecnológico está localizado próximo a 

propriedades rurais com grande massa seca, e em função das atividades 

desenvolvidas dentro da área onde se preconiza tecnologias de conservação de solo 

e água com a formação de palhadas, plantio direto e outras, torna - se propicio a 

propagação de fogo.  

Faz necessária a identificação e causa dos incêndios, para que não haja 

prejuízo ao Meio Ambiente. 

           Os objetivos principais deste trabalho são analisar os procedimentos da causa 

dos incêndios no Centro Agrotecnológico de Palmas, que ocorrem principalmente no 

período de estação de seca do ano, identificar causas e os tipos de materiais gerados 

no período do ano que causam incêndios, verificar os procedimentos realizados pelo 

Centro e vizinhos, referentes aos indícios de propagação do fogo e verificar os 

aspectos ambientais relevantes causados pelas queimadas dentro dessa área. 
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METODOLOGIA 

 

          Foi feita a identificação dos tipos de materiais gerados no período do ano que 

causam incêndio, por meio de observação visual, através de registros fotográficos e 

anotações de campo. Em seguida, houve a verificação dos procedimentos realizados 

que foram baseados e comparados a literatura específica, ICMbio - Manual para 

Formação de Brigadista de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. Por 

último, a verificação dos aspectos ambientais relevantes nos danos causados, 

identificando os possíveis impactos ou aspectos ambientais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observou-se que os fatores causadores de incêndios no Centro 

Agrotecnológico de Palmas como também no seu entorno se dão pelo uso do fogo na 

preparação do solo para o plantio de culturas, a queima clandestina de lixo, o 

vandalismo e as fogueiras; fatores acidentais, como, por exemplo, os ocasionados por 

fagulhas de máquinas e grandes veículos, ou ainda pelo rompimento de cabos de 

transmissão de energia. O vento foi também responsável pelo arrastamento de 

fagulhas que provocaram focos de incêndio a distâncias consideráveis. Pelo fato da 

área do Centro Agrotecnológico ser plana e sem espécies vegetais de maior porte, 

contribuiu para ocorrência de ventos fortes e consequente propagação de fogo.  

A seguir a figura apresenta evento de incêndio registrado na área do Centro 

Agrotecnológico de Palmas, durante o trabalho de campo.  

 

Figura 1. Incêndios observados nas dependências Centro Agrotecnológico de 
Palmas. Fotografia do autor. 
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Fonte: Registro dos autores 

        O combate ao fogo na área foi realizado por grupos de pessoas, a maioria delas 

funcionários, sem treinamento específico para esta atividade. O Corpo de Bombeiros 

foram acionados em situações mais agravantes. 

        As Figuras 2 e 3 demonstram o trabalho de funcionários e bombeiros no combate 

ao fogo. 

Figura 2 e 3 Combate ao fogo durante incêndio por funcionários e Corpo de na área 
do Centro Agrotecnológico de Palmas. Fotografia do autor. 

             

Fonte: Registros dos autores 

        Por fim, verificou-se os impactos negativos causados pelos incêndios ao meio 

ambiente que foram referentes à degradação do solo, impacto negativo no clima, 

morte da fana e flora e a destruição de bens.  

        As Figuras abaixo apresentam os impactos causados pelos incêndios.  
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Figura 4, 5 e 6. Terreno do Centro Agrotecnológico de Palmas após incêndio 
florestal. Extensão e quantidade de gases emitidos durante incêndio. Estufa plástica 

após incêndio. Fotografia do autor. 

 

Fonte: Registro dos autores 

 

CONCLUSÕES 

As condições climáticas e o uso do fogo pelas propriedades rurais vizinhas são 

fatores condicionantes para ocorrência dos incêndios florestais na área do Centro 

Agrotecnológico. O fogo colocado nas propriedades rurais vizinhas, visando à 

renovação de pastagens e a limpeza de áreas, é em geral realizado sem a mínima 

preocupação com a segurança, tanto na área a ser queimada quanto no entorno. 

Como aspectos ambientais relevantes e danos ambientais decorrentes de 

incêndios florestais na área do Centro Agrotecnológico de Palmas pode-se prever a 

perda completa de fauna e flora nativas, como também um possível agravo na 

degradação do solo já presente, correndo o risco da área afetada se tornar ineficiente 

para seu respectivo uso.  

Os focos dos incêndios podem ser minimizados e até exauridos do local, 

necessitando de um monitoramento continuo principalmente na estação de seca, além 

disso, a mitigação da área já impactada pode ser feita através de estudos mais 

aprofundados por profissionais qualificados, e a implantação destes.  
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ÍNDICE DE VEGETAÇÃO POR DIFERENÇA NORMALIZADA (NDVI) 
COMO ANÁLISE DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DA MICROBACIA 

DO CAMPUS II DA FACULDADE CATÓLICA DO TOCANTINS. 
 

Lucas Antonio Vanderlei Amorim130 
 Profª. Msc. Lidiane Batista Morais131 

 
RESUMO 

Situada no campus II da Faculdade Católica do Tocantins, a microbacia hidrográfica 
que é afluente do Ribeirão Taquaruçu Grande, tem sofrido constantes impactos na 
sua fitogeografia. A região da unidade II é rodeada por propriedades rurais, com 
variados usos do solo que vão desde: plantações, monoculturas à agropecuária, o que 
a submete aos mais variados impactos. Apesar de não se utilizar do recurso 
diretamente, a nascente ali presente sofre anualmente com queimadas, que afetam 
também o seu percurso. A área de preservação permanente (APP), não corresponde 
ao mínimo necessário, pois, a frequência de queimadas impede a recuperação natural 
da vegetação, o que coloca em cheque o volume de água. O curso deixou de ser 
perene e passou a ser intermitente, pois mesmo a nascente sendo ainda perene o 
fluxo e o volume de água foram alterados pelos impactos gerados ao longo dos anos 
tornando a nascente incapaz de manter o fluxo de água no período de seca. O 
presente resumo apresenta uma metodologia de análise da cobertura fitogeográfica 
da microbacia do Campus II, através do Índice de Vegetação por Diferença 
Normalizada (NDVI). E dessa forma, gerar informações para a formação de um banco 
de dados sobre a microbacia que é escasso. 

Palavras Chave: Monitoramento; Degradação fitogeográfica; Análise Ambiental.  

 

INTRODUÇÃO 

 É de conhecimento comum que o Brasil tem passado por mudanças 

significativas em seu clima e sua hidrografia. As áreas de preservação permanentes 

(APP’s), embora amparadas pelo código florestal, também estão sujeitas a impactos 

gerados pelo homem e pela natureza. Esses impactos provocam alterações diretas e 

indiretas nesses ecossistemas, alterando o regime de vazão de uma nascente, 

afetando a biodiversidade e a interação entre os nichos que pertencem a esse meio. 
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De acordo com dados da Agência Nacional de Águas (ANA), milhões de pessoas 

moram e dependem da água da bacia Tocantins Araguaia, entre eles, agricultores, 

usinas, industrias e pessoas comuns, que diariamente necessitam da água para as 

suas mais diversas atividades. Preservar as características das nascentes que 

desaguam nessa bacia é de fundamental importância para garantir a disponibilidade 

desse recurso às gerações futuras. 

Em 2010, cerca de 8,6 milhões de pessoas viviam na região hidrográfica 

(4,5% da população nacional), sendo 76% em áreas urbanas. A densidade 

demográfica era de 9,3 hab./km², bem menor que a densidade demográfica 

do país (22,4 hab./km²). (Agência Nacional de Águas – ANA,2017). 

A vegetação de uma APP geralmente apresenta uma maior atividade 

fotossintética. “As folhas e as arvores geralmente são maiores e a mata é mais densa, 

uma maneira natural de proteger a nascente, mantendo a umidade local, facilitando 

que a água da chuva penetre no solo, evitando o assoreamento e controlando a 

evapotranspiração do curso para que ele perca a menor quantidade possível de água” 

(BELTRAME, 1994, p.14). O NDVI, é constantemente utilizado na agricultura de 

precisão para o monitoramento da qualidade vegetativa da lavoura. Tem aplicações 

ainda, nas áreas de perícias ambientais que analisa a condição da vegetação nas 

imagens geradas por sensores remotos. Nesse caso o objetivo é mostrar os impactos 

refletidos na vegetação em função do aumento da temperatura ao longo de 5 anos e 

das intervenções antrópicas na área da microbacia. 

 

METODOLOGIA 

O cálculo realizado nesse estudo foi feito no software Arcgis utilizando a sua 

calculadora raster para inserir a equação de bandas, utilizando as imagens do satélite 

Landsat 8 TM (Thematic Mapper) nas bandas 4 e 5, referente à órbita 222 e ponto 06, 

fornecidas através de download gratuito no catálogo de imagens do sítio do Serviço 

Geológico dos Estados Unidos (USGS: Earth Explorer). As imagens datam do mês de 

agosto de 2013 a 2017, gerando assim um intervalo de 5 anos, onde foram percebidas 
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mudanças importantes na cobertura vegetal que afetam diretamente a nascente e seu 

curso. 

Analisando a relação entre a refletância pode-se então, segundo Lourenço e 

Ladim, (2004), perceber que a clorofila que absorve a energia solar ocasiona uma 

baixa refletância, enquanto que o infravermelho próximo ocasiona uma alta refletância 

da energia solar que incide sobre a vegetação onde o maior valor significa uma boa 

vegetatividade da planta. A geração do índice se dá pela diferença entre a reflectância 

do infravermelho próximo (IVP) e a reflectância do vermelho (V), 

dividida, respectivamente, pela soma das duas reflectâncias (TOWNSHEND apud 

SOUZA, 2010). 

Modelo do Cálculo:        𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝜌𝐼𝑉−𝜌𝑉

𝜌𝐼𝑉+𝜌𝑉
 

Onde:  banda do infravermelho ρIV e banda do vermelho ρV correspondem, 

respectivamente, às bandas 4 e 5 do TM Landsat 8. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A microbacia do Campus II sofreu ao longo dos anos e ainda sofre com 

impactos gerados por queimadas e outras atividades em áreas vizinhas, que afetam 

a sua nascente e seu curso. Sendo o estado do Tocantins um dos estados com maior 

número de focos de incêndios, várias outras nascentes tem o mesmo destino, o que 

torna o trabalho da regeneração natural muito mais difícil, pois, quando a área afetada 

está começando a se restabelecer, uma outra queimada ou outros impactos acabam 

afetando a vegetação, o que se nota nas imagens resultantes e nos valores da tabela: 

Tabela 1. Valores mínimos e máximos dos índices NDVI nos anos de 2013 e 2017. 

 

 

 

 

Figura 1 – Mapa do Índice de Vegetação NDVI da 

microbacia do Campus II. 
Figura 2 – Mapa do Índice de Vegetação NDVI 

da microbacia do Campus II. 
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Nos mapas gerados através das 

imagens nota se claramente o 

comportamento da vegetação ao longo de 

cinco anos. Em 2013, na área da nascente 

a vegetação se apresenta clara, e nos dois 

anos seguintes se torna mais escura, o que 

demonstra uma recuperação vegetal ou 

maior disponibilidade de umidade na região. 

Já em 2016 essa área sofre uma queda na 

sua capacidade fotossintética e em 2017 sua 

área de influência apresenta valores que indicam uma baixa capacidade vegetativa. 

No restante da área dos mapas, as mudanças são ainda mais expressivas, ao norte 

Fonte: Imagem Landsat 8 TM datada em 21/08/2013. 

Produção do Autor. 

 

Fonte: Imagem Landsat 8 TM datada em 24/08/2014. 

Produção do Autor. 
 

 

Fonte: Imagem Landsat 8 TM datada em 27/08/2015. 

Produção do Autor. 
 

Produção do Autor. 

 

 

Fonte: Imagem Landsat 8 TM datada em 16/08/2017. 
Produção do Autor. 

 

 

Fonte: Imagem Landsat 8 TM datada em 29/08/2016. 
Produção do Autor. 

 

 

Figura 3 – Mapa do Índice de Vegetação NDVI da 
microbacia do Campus II 

 

Figura 4 – Mapa do Índice de Vegetação NDVI da 
microbacia do Campus II.  

 

Figura 5 – Mapa do Índice de Vegetação NDVI da 

microbacia do Campus II.  
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o que provavelmente é uma área que pode ter sido afetada por queimada, mas, que 

necessitariam de dados complementares para sua confirmação. A leste a área com 

uma grande mancha amarelo/avermelhada representa uma área cortada pela rodovia 

TO-050. 

 

CONCLUSÃO 

           Em virtude desses pontos fundamentais, é perceptível que as tecnologias de 

monitoramento geoecológico, tem revolucionado o desenvolvimento ambiental, por 

propor e tornar acessível ferramentas de monitoramento e controle, que facilitam e 

aceleram a solução de um problema que já se iniciou ou está se iniciando. Muito 

dessas tecnologias já são aplicadas nas áreas de controle, monitoramento e perícias 

ambientais monitoramento de lavouras, detecção de efeitos de secas, detecção de 

danos provocados por pragas, estimativas de produtividade agrícola, modelização 

hidrológica e o mapeamento de áreas agrícola.  

 Mas, as mesmas apresentam importantes contribuições também na prevenção 

de danos ambientais. O cálculo de NDVI é apenas uma das várias possibilidades 

oferecidas pelos softwares de geoprocessamento que como observado pode ser 

aplicado ao problema encontrado na bacia do Campus II. Os resultados do NDVI 

mostram claramente uma considerável variação da cobertura vegetal entre os anos 

de 2013 e 2017, o que deixa um alerta á importante ao monitoramento das atividades 

exercidas na região para garantir a contribuição da microbacia à manutenção do 

volume de água na bacia Tocantins Araguaia.         
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COMPORTAMENTO MECÂNICO DE CONCRETOS COM 

SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO CIMENTO PORTLAND POR CINZA DA 

CASCA DE ARROZ (CCA) 

Mirelle de Souza Neres1  

Caroline Rezende Couto2  

 

RESUMO 

Devido a grande preocupação mundial com o meio ambiente, existe uma necessidade 
de encontrar um destino nobre aos resíduos de uma produção a fim de evitar o 
descarte indevido dos mesmos. O Brasil é um dos maiores produtores de arroz do 
mundo e, consequentemente, gera um subproduto, a casca de arroz, que pode ser 
utilizada como fonte de energia por meio da sua queima onde ao fim do processo é 
gerada a Cinza da Casca do Arroz (CCA). Este resíduo tem propriedades pozolânicas 
e alto teor de sílica, o que resulta num potencial para melhorar as propriedades 
mecânicas e durabilidade dos concretos de forma sustentável. O presente trabalho 
tem como objetivo avaliar a influência da cinza da casca de arroz na resistência 
mecânica dos concretos quando esta substitui o Cimento Portland em porcentagens 
em massa de 10%, 15% e 20%. Através de um estudo comparativo com base em 
testes feitos em laboratório feitos por vários autores, foi possível determinar o 
comportamento mecânico dos corpos de prova produzidos com diferentes frações de 
CCA e fazer um comparativo entre os resultados destas pesquisas, aos quais avaliou-
se que quanto maior a taxa de incorporação de CCA, maior é o ganho de resistência 
em relação ao traço de referência. 

Palavra-Chave: Resíduos; Reaproveitamento; Resistência à compressão axial  

INTRODUÇÃO 

O processo de fabricação do Cimento Portland, utilizado na confecção do 

concreto, é altamente poluidor devido à alta taxa de liberação do CO2 na etapa de 

clinquerização, causando impactos de efeito mundial (MAURY e BLUMENSCHEIN, 

2012). Visando a redução dos mesmos e construções mais sustentáveis, vem 

emergindo várias pesquisas nas últimas décadas sobre o emprego do resíduo Cinza 

da Casca de Arroz (CCA). 

O Brasil produziu aproximadamente 10 milhões de toneladas de arroz em 

casca no ano de 2015 (CONAB, 2016). Esta produção gera um subproduto volumoso, 

http://www.ibracon.org.br/eventos/adminx/index.asp?fuseaction=detalhes_autores&ID=4075
http://www.ibracon.org.br/eventos/adminx/index.asp?fuseaction=detalhes_autores&ID=4075
http://www.ibracon.org.br/eventos/adminx/index.asp?fuseaction=detalhes_autores&ID=4075
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a casca, que de acordo com Foletto et al 2005), pode ser utilizado em larga escala na 

geração de energia através da queima da casca de arroz, uma alternativa prática, 

viável e sustentável. Ao fim do processo de queima é gerada a CCA, um resíduo com 

propriedade pozolânica e alto teor de sílica com grande potencial para melhorar as 

propriedades mecânicas e durabilidade dos concretos de forma sustentável.  

Há uma unanimidade entre diversos autores sobre a melhora que a cinza da 

casca de arroz proporciona quando incorporada ao concreto, entretanto, dependendo 

do modo como a mesma foi produzida e processada, pode haver uma interferência 

direta no desempenho final.  

Neste contexto, o presente trabalho pretendeu avaliar a influência CCA na 

resistência mecânica dos concretos quando esta substitui o Cimento Portland em 

diferentes porcentagens. 

METODOLOGIA 

O procedimento técnico adotado foi um levantamento bibliográfico, baseado 

em artigos científicos e trabalhos de conclusão de curso sobre a substituição do 

cimento pela CCA em concretos.  

Através destes, foram avaliadas as resistências à compressão axial obtidos no 

emprego da CCA em concretos e realizado um confronto entre diferentes autores e 

os dados apontados pelos mesmos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No estudo realizado por Cordeiro (2009), foi efetuada a substituição parcial do 

Cimento Portland por Cinza Ultrafina da Casca de Arroz com elevado teor de carbono 

nos teores de 10%, 15% e 20% e notou-se um acréscimo nos valores da resistência 

em concretos convencionais devido ao seu alto índice de atividade pozolânica (109%), 

entretanto o autor destaca que as mesmas não apresentam diferenças expressivas 

entre si. 
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Souza (2014) trabalhou com CCA de baixo índice de atividade pozolânica 

(65,6%) e verificou uma redução do ganho de resistência em relação traço de 

referência. Nas idades iniciais, quanto menor o teor de substituição adotado menor 

será o ganho de resistência. Entretanto, houve um leve aumento no ganho de 

resistência nas idades mais avançadas do concreto. O autor destaca que o baixo 

desempenho dos concretos com substituição parcial do Cimento Portland por CCA 

em comparação a outros estudos realizados, está atrelado ao fato da caracterização 

da cinza que, segundo ele, foi avaliada com uma estrutura cristalina e uma média 

perda ao fogo, além de uma atividade pozolânica relativamente baixa. 

 Os resultados dos ensaios de resistência à compressão axial aos sete e vinte 

oito dias apontados pelos autores acima, podem ser verificados na Tabela1 a seguir. 

Tabela 1 - Resistência à compressão (7 e 28 dias) 

Autores 

Resistência à compressão    

para 7 dias (MPa) 

Resistência à compressão para 

28 dias (MPa) 

REF 10% 15%  20% REF 10% 15% 20% 

Cordeiro ¹ 17,30 21,70 24,50 24,20 24,00 29,00 32,60 32,60 

Cordeiro ² 53,90 52,50 52,80 54,50 60,90 61,00 63,40 70,00 

Souza 25,10 25,30 25,30 25,80 44,50 42,20 44,50 42,70 

Fonte: Elaborada pela autora. 

(1) Concreto convencional; (2) Concreto de alta resistência 

 

 Os resultados do ganho de resistência à compressão axial entre as idades de 

7 e 28 dias, em relação ao traço de referência, podem ser verificados na Tabela 2. 

 

 



 

 

 422 

Tabela 2.  Ganho de resistência à compressão (7 e 28 dias) 

Autores 

Ganho de resistência à             

compressão para 7 dias (MPa) 

Ganho de resistência à 

compressão para 28 dias (MPa)  

10% 15% 20% 10% 15% 20% 

Cordeiro ¹ 4,40 7,20 6,90 5,00 8,60 8,60 

Cordeiro ² -1,40 -1,10 0,60 0,10 2,50 9,10 

Souza 0,20 0,20 0,70 -2,30 0,00 -1,80 

Média 1,07 2,10 2,73 0,93 3,70 5,30 

Variância 8,97 19,93 13,02 13,84 19,57 37,87 

Desvio Padrão 3,00 4,46 3,61 3,72 4,42 6,15 

Coef. de Var. 281% 213% 132% 399% 120% 116% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

(1) Concreto convencional; (2) Concreto de alta resistência 

  

A partir da análise da Tabela 1 e 2, pode-se verificar que para as idades iniciais 

do concreto, há um acréscimo na resistência dos traços de CCA em relação ao traço 

de referência e que esse aumento está correlacionado com o incremento de cinza no 

concreto. No teor de 20%, obteve-se o melhor desempenho dentre os demais, 

apresentando um crescimento médio de até 5,30 MPa na resistência e com o menor 

coeficiente de variação entre os autores analisados. 

Os resultados do ganho de resistência à compressão axial em relação ao traço 

de referência ao longo do tempo podem ser visualizados no Gráfico 1. 
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Gráfico 1: Resistência à compressão axial ao longo do tempo. 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

Ao fazer a análise do Gráfico 1, fica evidente o aumento significativo da 

resistência do concreto com substituição parcial do Cimento Portland por CCA ao 

longo do tempo citado pelos autores. Este comportamento é explicado por Hewlett 

(2004), relatando que as misturas com pozolanas se caracterizam por taxas de ganho 

de resistência mais lentas, porém de longa duração. 

CONCLUSÕES 

Pela avaliação realizada neste trabalho, constatou-se um ganho de resistência 

com o incremento de CCA, ao qual o melhor teor de substituição parcial do Cimento 

Portland por Cinza da Casca de Arroz foi de 20%. 

Além disso, verificou-se que quanto maior o índice de atividade pozolânica, 

maior será o incremento nos valores de resistência à compressão axial do concreto, 

pois os maiores valores obtidos nos ensaios foram os que trabalharam com Cinza da 

Casca de Arroz com o índice elevado. 

Por isso, seria interessante avaliar maiores teores de cinza da casca de arroz 

para aferir se a interferência nas propriedades mecânicas será benéfica e melhor do 

que as avaliadas neste trabalho. 
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RESUMO 

 

A acessibilidade é vital aos espaços públicos e/ou comunitários. Sua aplicabilidade 
deve atender às legislações vigentes e a análise pós-ocupacional ajuda a verificar tais 
condicionantes. Neste sentido, esta pesquisa buscou investigar, por meio de uma 
avaliação pós-ocupacional (APO)134, as instalações sanitárias da Católica do 
Tocantins, sobretudo no sentido de verificar as condições de acessibilidade aos 
referidos espaços da Instituição, usando como prerrogativa comparativa a NBR 
9050/2015. A conclusão é de que os sanitários foram projetados em conformidade 
com a Norma, no entanto, a análise dos levantamentos in loco demonstram que as 
inconformidades encontradas são provenientes de falhas na execução. 

Palavras chave: Acessibilidade; Instalações Sanitárias; Análise Pós Ocupacional. 

INTRODUÇÃO 

Historicamente, o termo acessibilidade surgiu nos anos quarenta. Inicialmente 

era descrita como condição de mobilidade e eliminação das barreiras arquitetônicas e 

urbanísticas, numa clara alusão às condições de acesso a edifícios e meios de 

transporte (ARAÚJO, 2009; TORRES, 2002). 

                                                           
132 Aluno dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil da Faculdade Católica do 
Tocantins; E-mail: demervaljunior15@hotmail.com; fabriciodoria@hotmail.com; 
jadhysaraiva.n@gmail.com; mayconvinicius16@gmail.com; miqueiaslasales@gmail.com; 
valkmarpb@gmail.com. 
133 Professoras dos cursos de Agronomia e Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Católica do 
Tocantins; E -mail: claudia.pimentel@catolica-to.edu.br; ludmila.furtado@catolica-to.edu.br.  
134Avaliação retrospectiva de ambientes construídos. Adotada para diagnosticar e recomendar, 
segundo uma visão sistêmica e realimentadora, modificações e reformas no ambiente objeto da 
avaliação e para aprofundar o reconhecimento sobre este ambiente, tendo em vista futuros projetos 
similares. 

mailto:demervaljunior15@hotmail.com
mailto:fabriciodoria@hotmail.com
mailto:jadhysaraiva.n@gmail.com
mailto:mayconvinicius16@gmail.com
mailto:miqueiaslasales@gmail.com
mailto:claudia.pimentel@catolica-to.edu.br
mailto:ludmila.furtado@catolica-to.edu.br
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Atualmente, esse conceito vem se ampliando e, cada vez mais surgem normas 

e legislações voltadas para as boas condições de acesso aos edifícios e nas cidades, 

garantindo assim, o direito de ir e vir de todos os cidadãos. A acessibilidade das 

pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida estrutura-se nos direitos humanos 

e de cidadania, sendo, no Brasil, regulamentado pela Norma Brasileira - NBR 9050 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/NBR, 2015).  

No âmbito educacional, ocorreram alterações significativas no que tange à 

inclusão no processo educacional, como também, nas instalações arquitetônicas 

voltadas para atender este público. Tais alterações perpassam por adaptações 

relacionadas aos espaços físicos por meio da inserção de desenho universal, 

garantindo a criação de ambientes e produtos que possam ser utilizados pelo maior 

número possível de pessoas, com diferentes necessidades. 

Nesta perspectiva, essa pesquisa buscou investigar, por meio de uma 

avaliação pós-ocupacional (APO)135, as instalações sanitárias da Católica do 

Tocantins - Unidade Sede (FACTO – CAMPUS I), sobretudo no sentido de verificar as 

condições de acessibilidade aos referidos espaços da Instituição, usando como 

prerrogativa comparativa a NBR 9050/2015. 

METODOLOGIA 

Com vista a atender o que fora proposto, a operacionalização da pesquisa parte 

da análise de referenciais teóricos, aliando conceitos, parâmetros e legislações 

relacionados à acessibilidade aos espaços aliada à análise pós-ocupacional de 

edificações. Desta forma, iniciamos pelo estudo preliminar da norma NBR 9050, em 

especial a parte que trata da acessibilidade dos sanitários, objeto de pesquisa deste 

estudo, o que resultou em um checklist136 norteador das vistorias realizadas nos 

sanitários estudados. Em função do número de sanitários existentes, cujo projeto se 

repete em todos os pavimentos, foram escolhidos por amostragem os sanitários 

                                                           
135Avaliação retrospectiva de ambientes construídos. Adotada para diagnosticar e recomendar, 
segundo uma visão sistêmica e realimentadora, modificações e reformas no ambiente objeto da 
avaliação e para aprofundar o reconhecimento sobre este ambiente, tendo em vista futuros projetos 
similares. 
136 Neste checklist, foram levantados itens como: características do sanitário, dimensões, sinalização, 
equipamentos e instalações, esquadrias e aberturas.  



 

 

 427 

BL02/1P/F (sanitário instalado no bloco 02, 1º pavimento – feminino), BL02/2P/F 

(sanitário instalado no bloco 02, 2º pavimento – feminino), BL02/1P/M (sanitário 

instalado no bloco 02, 1º pavimento – masculino), BL02/2P/M (sanitário instalado no 

bloco 02, 2º pavimento – masculino)137 para realização da pesquisa. Além do checklist, 

ocorreu a visita in loco, onde também foram realizados levantamentos arquitetônicos 

(plantas e elevações internas) dos espaços, ações que subsidiaram as análises 

comparativas. Ademais, de posse dos dados supracitados, foram elaborados quadros 

e resumos que expressam comparativamente, as instalações atuais com a Norma, 

bem como seus percentuais de adequação.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Conforme já mencionado, as análises foram realizadas a partir da norma NBR 

9050 em especial o item que trata das instalações sanitárias acessíveis. Nestas 

análises foram observados itens como: características gerais, dimensões, 

sinalizações, equipamentos, instalações, esquadrias e aberturas, com o intuito de 

verificar se estão em conformidade com a NBR 9050/2015. 

As atuais condições de instalações destes espaços apresentam-se de forma 

bastante satisfatória em relação à Norma. Nas unidades BL02/1A/F e BL02/2A/F, os 

itens características gerais, que elenca elementos como tipo do piso, localização e 

quantidade, encontram-se com um percentual de 81% de conformidade (quadro 01e 

02) com a Norma. Já no que tange às dimensões, o percentual de conformidade é de 

60%, no entanto cabe destacar que alguns quesitos desta temática (30%), nestas 

unidades, estão classificados como “não se aplica” e/ ou “não é o caso” (quadro 01 e 

02). Quanto aos itens sinalização e esquadrias e aberturas, nestas unidades os 

índices encontrados foram de 75% e 100%, respectivamente de conformidade (quadro 

01 e 02). A situação mais preocupante nestas unidades, diz respeito a tipologia da 

bacia sanitária, do lavatório, e as medidas de instalação das barras de apoio, dentre 

outros acessórios que se encontram no item denominado de equipamentos e 

instalações, por apresentar um índice de quase 40% de não conformidade. Diante dos 

                                                           
137 No bloco estudado estão instalados 16 sanitários, no entanto, 04 unidades foram estudadas, cujas 
denominações foram compostas por: bloco/ andar/gênero. 
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dados apresentados nos quadros comparativos de ambas as unidades, conclui-se que 

as inconformidades estão mais relacionadas a erros de execução do que de projeto 

propriamente dito, visto que a execução de uma obra, em geral, é feita por diversos 

profissionais, cujas habilidades se divergem. 

 

Quadro 01 – Resumo de dados e percentuais - Unidade BL02/1P/F 

Itens do 
checklist 

Levantamento Porcentagem (%) 

Sim Não 
Não se 
aplica 

Conforme 
Não 

conforme 
Não se aplica/ 
Não é o caso 

Caracter. Gerais 9 2 0 81% 19% 0% 

Dimensões 6 1 3 60% 10% 30% 

Sinalização 6 2 0 75% 25% 0% 

Equipamentos e 
instalações 

12 9 11 37% 28% 35% 

Esquadrias e 
Aberturas 

11 0 0 100% 0% 0% 

Fonte: dados levantados pelos autores (2017) 
 

Quadro 02 – Resumo de dados e percentuais - Unidade BL02/1P/ F  

Itens do 
checklist 

Levantamento Porcentagem (%) 

Sim Não 
Não se 
aplica 

Conforme 
Não 

conforme 
Não se aplica/ 
Não é o caso 

Caracter. Gerais  9 2 0 81% 19% 0% 

Dimensões 6 1 3 60% 10% 30% 

Sinalização 6 2 0 75% 25% 0% 

Equipamentos e 
instalações 

12 9 11 37% 28% 35% 

Esquadrias e 
Aberturas 

11 0 0 100% 0% 0% 

Fonte: dados levantados pelos autores (2017) 

Dando continuidade à análise comparativa, seguimos com os sanitários 

acessíveis de gênero masculino, localizados no mesmo bloco e pavimentos, cujos 

resumos se encontram nos quadros 03 e 04. Nesta categoria de gênero, as unidades 

aqui denominadas de BL02/1P/M e BL02/2P/M apresentaram índices de 

conformidade iguais aos das unidades anteriores de gênero feminino, divergindo 

apenas no item esquadrias e aberturas, apresentou apenas 91% dos itens desta 

categoria em conformidade com a Norma. Desta forma, conclui-se mais uma vez que 
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as divergências encontradas estão mais voltadas para falhas de execução do que de 

ausência de um projeto de acessibilidade propriamente dito.  

Quadro 03 – Resumo de dados e percentuais - Unidade BL02/1P/ M  

Itens do 
checklist 

Levantamento Porcentagem (%) 

Sim Não 
Não se 
aplica 

Conforme Não conforme Não se aplica/ 
Não é o caso 

Caracter. 
Gerais  

9 2 0 81% 19% 0% 

Dimensões 6 1 3 60% 10% 30% 

Sinalização 6 2 0 75% 25% 0% 

Equipamentos 
e instalações 

12 9 11 37% 28% 35% 

Esquadrias e 
Aberturas 

10 1 0 91% 9% 0% 

Fonte: dados levantados pelos autores (2017) 
 

Quadro 04 – Resumo de dados e percentuais - Unidade BL02/2P/ M  

Itens do 
checklist 

Levantamento Porcentagem (%) 

Sim Não 
Não se 
aplica 

Conforme Não conforme Não se aplica/ 
Não é o caso 

Caracter. 
Gerais  

9 2 0 81% 19% 0% 

Dimensões 6 1 3 60% 10% 30% 

Sinalização 6 2 0 75% 25% 0% 

Equipamentos 
e instalações 

12 9 11 37% 28% 35% 

Esquadrias e 
Aberturas 

10 1 0 91% 9% 0% 

Fonte: dados levantados pelos autores (2017) 

 

CONCLUSÃO 

O estudo nos levou a concluir, até o presente momento, que os sanitários foram 

projetados em conformidade com a Norma, no entanto, a análise dos levantamentos 

in loco demonstram que as inconformidades encontradas são provenientes de falhas 

na execução, daí a importância do acompanhamento profissional neste processo, bem 

como a conscientização dos profissionais que executam tais projetos, pois pequenas 

alterações podem comprometer a acessibilidade dos espaços, ou seja, comprometer 

o projeto como um todo, tendo vista que a acessibilidade é condição primordial e um 

direito de todos os cidadãos nos espaços públicos e/ou comunitários.  
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PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE EM RELAÇÃO AO REUSO DA 

ÁGUA PARA A IRRIGAÇÃO DE JARDINS NA CIDADE DE PALMAS – 

TO 

Camila dos Santos138    

Sebastião Nolêto Júnior2 

 

RESUMO 

A água é um recurso natural essencial para existência da vida no mundo, este recurso 
para utilização dos seres vivos se apresenta em pequenas quantidades no planeta 
terra. O objetivo geral da pesquisa é verificar a percepção da população sobre 
possibilidade do reuso da água tratada proveniente das Estações de Tratamento de 
Esgoto – ETE’s da cidade de Palmas. Os principais instrumentos de pesquisa 
utilizados foram a entrevista semiestruturada e o questionário. As entrevistas foram 
realizadas com públicos de diferentes sexo e faixa etária. Inicialmente foram feitas 
cinquenta entrevistas com moradores de Palmas. O critério de seleção dos 
entrevistados foi a disponibilidade do entrevistado. Foi observado que mais da metade 
dos entrevistados conhecem uma Estação de Tratamento de Esgoto e tem noção de 
como funciona o reuso da água, a maioria apontou a jardinagem como melhor 
alternativa de reuso e não tem restrições quanto ao seu uso para irrigação de jardins. 
Conclui-se que a percepção da comunidade é favorável ao reuso do efluente da ETE 
e que esta pode ser uma solução adequada para a cidade.  

Palavras-chaves: Recurso Natural; Tecnologia; Centros Urbanos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O reuso da água é o processo pelo qual a água, tratada ou não, é reutilizada 

para o mesmo ou outros fins menos nobres, tais como lavagem de vias e pátios 

industriais, irrigação de jardins e pomares, etc. Diante da escassez de água, 

alternativas devem ser criadas para um melhor aproveitamento desse valioso bem. 

Segundo MARTINETTI et all (2007), faz-se necessário buscar opções para o 

tratamento dos efluentes que priorizem a facilidade de construção e manutenção, a 
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qualidade ambiental, a qualidade de vida do ser humano e o uso racional dos recursos 

naturais, fundamentados nos princípios e conceitos da sustentabilidade. 

As praças e jardins são paisagens que fazem parte dos centros urbanos, todos 

estão acostumados a perceber esses jardins e esperam que os mesmo estejam 

sempre em ótimas condições. Porém para que isso ocorra é necessário que haja um 

grande investimento quanto as condições de manter esses jardins e praças, esses 

cuidados variam desde roçagem, elaboração de projetos paisagística, preparo do 

solo, limpeza e podas de jardins, manutenção dos jardins, acompanhamento e 

fiscalização da limpeza pública e é claro da implantação e ampliação da irrigação além 

da manutenção da irrigação desses locais.  

Portanto é necessária que haja uma grande quantidade de água para que seja 

feita a irrigação dos jardins e praças. E esse é um assunto que gera grande 

preocupação, pois a falta de água tem causado diversas discussões, e a preocupação 

com uma possível crise hídrica em nível global vem alarmando populações em 

diversos países no mundo. Para melhorar a qualidade dos recursos hídricos e 

solucionar os problemas de escassez de água, há um grande interesse por tratamento 

de efluentes que atinjam padrões de qualidade compatíveis com o reuso.   

Este trabalho tem como objetivo verificar a percepção da população sobre 

possibilidade do reuso da água tratada proveniente das Estações de Tratamento de 

Esgoto – ETE’s da cidade de Palmas.  

 

METODOLOGIA 

 

Os principais instrumentos de pesquisa utilizados foram a entrevista 

semiestruturada e o questionário. As entrevistas foram realizadas com públicos de 

diferentes sexo e faixa etária. Inicialmente foram feitas cinquenta entrevistas com 

moradores de Palmas. O critério de seleção dos entrevistados foi a disponibilidade do 

entrevistado. Como o universo da cidade de Palmas é bem amplo a margem de erro 

da pesquisa foi de 4,8 %. A coleta das informações por meio da técnica da entrevista 

semiestruturada foi escolhida por favorecer a relação intersubjetiva entre o 

pesquisador e os entrevistados, o que permite compreender melhor os resultados 

encontrados. O seu objetivo é captar a percepção pessoal do entrevistado relativa ao 
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assunto de interesse do estudo, neste caso o reuso do efluente tratado das ETEs de 

Palmas para irrigação dos Jardins Públicos.  

Além disso, foi realizado uma pesquisa in loco junto a Prefeitura Municipal de 

Palmas para saber as características do sistema de irrigação da cidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

A Prefeitura Municipal é a responsável pela manutenção das praças e jardins 

de Palmas, bem como pelo sistema de irrigação da cidade. O sistema de irrigação 

iniciou no ano de 1998 e atendia apenas uma parte da avenida Joaquim Teotônio 

Segurado, onde no ano de 2006 o sistema foi ampliado para toda a região central da 

cidade. Atualmente, os jardins e praças de Palmas, são regados duas vezes ao dia, 

atendendo assim a correta hidratação das plantas. Antes, esse trabalho era feito, em 

sua maioria, por carros-pipas, que acabavam danificando as plantas ornamentais 

devido aos fortes jatos d'água. Os principais córregos utilizados para fazer essa 

irrigação são os córregos Brejo Comprido e Machado.   

Os gráficos abaixo apresentam a opinião pública referente ao questionário 

aplicado. Segue abaixo resultados obtidos com a pesquisa. 

Gráfico 1 - Conhece uma Estação de Tratamento de Esgoto? 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

No gráfico 1, a maioria dos entrevistados tem conhecimento sobre o que é uma 

Estação de Tratamento de Esgoto, uma parte reconheceu que apenas sabe que existe 

na cidade mas não tem noção de como funciona. E a minoria não sabe o que é uma 

ETE e que existe na cidade de Palmas. 
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Gráfico 2 - Conhece o Reuso da Água?                

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

O gráfico acima está relacionado ao conhecimento da população sobre o reúso 

da água, a maior parte dos entrevistados tem conhecimento e a outra parte dos 

entrevistados não. 

 

Gráfico 3 - Na sua opinião, quais os locais adequados para o reuso do efluente 
tratado? 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

As opiniões dos entrevistados sobre onde seria o melhor local para o reúso do 

efluente tratado foram variados, se dividindo entre sua utilização em órgãos públicos, 

lavagem de calçadas, lavagem da ETE. A maioria optou pelo reúso dessa água para 

a irrigação dos jardins e praças, e outra parte não apoia o reúso da água.  

 

Gráfico 4 - Aceitação dos entrevistados quanto a Reutilização? 
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Fonte; Elaborado pelos autores 

 

Este gráfico demonstra que a maioria dos entrevistados estão de acordo com 

a reutilização da água proveniente da ETE, e a rejeição da minoria certamente esteja 

ligada a falta de informação sobre o assunto abordado. 

Hodiernamente, segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 

(2012) é gerado 445 L/s de esgoto nas ETE’s municipais. Em um metro quadrado de 

grama, recém plantada, são necessários 10 litros de água, ou seja, caso fosse 

aproveitado todo o efluente tratado, o sistema de irrigação com efluente teria um 

potencial de irrigar 40 m²/s de grama aproximadamente, tendo em vista que todo 

sistema existe perdas. Resumindo, o volume de efluente tratado daria para irrigar os 

jardins de toda região do centro de Palmas.  

 

CONCLUSÃO 

 

Levando-se em conta o que foi observado através da pesquisa realizada neste 

trabalho e informações levantadas, os procedimentos utilizados na ETE não são de 

conhecimentos de parte da população local, por conta desse fator os mesmos não 

aceitam a utilização das águas residuárias, ou seja, o reúso da águas provenientes 

dos tratamentos de esgotos para a irrigação de jardins da cidade, por isso o órgão 

responsável, realiza a captação de grande quantidade de água proveniente do córrego 

Brejo Comprido e Machado, que segundo estudos ambientais correm riscos de não 

aguentar a demanda.  

Tendo em vista a aprovação de mais de 80% da população para utilização do 

efluente tratado nos jardins de Palmas e o atual cenário hídrico brasileiro, é importante 
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a necessidade por novas técnicas de gerenciamento de recursos hídricos de forma 

sustentável. 
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ESTUDO E ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA: REUSO DE 

ÁGUA PARA A ETA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO 

Aurélio Ribeiro dos Santos 139   

 Sebastião Nolêto Júnior ² 

 

RESUMO 

A reutilização não é um conceito novo e tem sido praticado em todo o mundo há muitos 
anos.  Esse estudo visa o desenvolvimento de tecnologia a qual a água utilizada na 
lavagem de filtros da Estação de Tratamento de Miracema do Tocantins, retorne ao 
seu processo de tratamento. O estudo foi realizado nos meses de Janeiro a 
dezembro/2016, e avaliou parâmetros físico-químicos e microbiológicos da água de 
lavagem dos filtros, concluindo cinco coletas; também foi proposto um sistema de 
recirculação analisando sua viabilidade econômica. Os resultados médios obtidos 
para os ensaios de sedimentação para 3 horas foram: turbidez 6,0 UNT; Ph 6,32; cor 
140; Ferro 1,2 mg/l; Alumínio 0,6 mg/l; Manganês 0,003 mg/l e coliformes totais e 
Termotolerantes para 100 ml da amostra coletada. Assim, a cor apresentou-se mais 
acentuada, mais não comprometera a recirculação. Quanto aos metais, ocorrem em 
concentrações aceitáveis, sendo que os mesmos na hora da reutilização perderam a 
sua concentração em mistura com vazão da água bruta. Com relação à viabilidade 
econômica a projeção foi de cinco anos, na análise do Payback simples avaliação 
ficou com retorno de 1 ano e um mês e período de retorno do Payback descontado de 
1 ano e três meses.  

Palavras-chaves: Meio ambiente, Recirculação; Recurso Natural. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A reutilização ou, reuso de água ou, o uso de águas residuais não é um conceito 

novo e tem sido praticado em todo o mundo há muitos anos (ANDREOLI, 2001). 

Entretanto, desde 2014, o Brasil vivencia uma crise hídrica por consequência, 

um período de forte impacto no desenvolvimento de negócios e conceitual para 

dimensão ambiental. Porém, implantar novas tecnologias de reaproveitamento dos 

recursos hídricos é uma forma de planejamento que visa à avaliação positiva das 
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demandas e das disponibilidades desses recursos, de forma a resgatar benefícios 

econômicos e sociais buscando um futuro mais sustentável.   

Dessa forma, o presente estudo visa o desenvolvimento de uma tecnologia a 

qual a água utilizada na lavagem de filtros da Estação de Tratamento de Miracema do 

Tocantins, retorne ao seu processo de racionalização das atividades econômicas e 

ambientais, dado o agravamento dos problemas relacionados à disponibilidade e 

qualidade dos recursos hídricos. 

 

METODOLOGIA 

 

 O estudo da viabilidade de implantação do processo de reaproveitamento da 

água de lavagem dos filtros foi dividido em 03 (três) etapas: 

- Primeira etapa: Amostragem. Foi caracterizada a qualidade da água de lavagem dos 

filtros, onde foram feitas cinco coletas de amostras para análises físico-químicas e 

bacteriológicas. Os parâmetros que foram analisados: Ph, turbidez, ferro, manganês, 

alumínio, coliforme termo tolerantes e totais. Nesta etapa água permaneceu em 

repouso nos jarros (Jar Test) por um período de 3 horas para o processo de 

sedimentação do material agregado. Durante a lavagem dos filtros, que ocorre 

diariamente e consome cerca de 123 m³ de água tratada + descarte de água bruta 

para finalizar o processo.  

- Segunda etapa: Dimensionamento do sistema de reutilização proposto. Esta etapa 

mostrou todos os itens constantes do sistema de reuso. 

- Terceira etapa: Viabilidade econômica de implantação e operação do sistema de 

tratamento proposto. A análise de custo-benefício teve como proposito comparar o 

custo estimado do projeto com retornos esperados.  Para isso a gestão de 

investimentos foi com base à tarifa de R$ 4,11 por metro cúbico praticado pela 

Companhia de Saneamento do Tocantins - Saneatins (maio/2017) para uma faixa de 

consumo de 10 metros cúbicos por mês, a água de lavagem dos filtros, tem-se uma 

perda significante de 3.628,50 metros cúbicos mensais. Em outra situação foi 

realizada a comparação de custos e economia com energia elétrica.  

 



 

 

 439 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A ETA produziu uma média 95.258,93 m³/mês de água, utilizada para 

distribuição a população, sendo que o volume de resíduos descartados gerado pós-

tratamento foram respectivamente 3.628,50 m³/mês. O volume de resíduo gerado em 

cada limpeza é aproximadamente 61,5 m³ de rejeito liquido, com uma média mensal 

de 59 descargas. O volume perdido apresenta um percentual em relação ao volume 

de água tratada em torno de 4,74 % mensal e ainda que, 63,9% provêm da água já 

tratada. Mensalmente são descartados 2.301 m³ de água tratada e 1.327,5 m³ de água 

in natura para terminar o processo de lavagem. O quantitativo de lodos gerados no 

processo de produção, foi conhecido utilizando as formulas empíricas para os valores 

de turbidez. Todos estes resíduos (liquido e lodo) é encaminhado para o solo. 

O Consumo médio de lavagem de um filtro = 61,5 m³; tempo médio de lavagem 

de um filtro = 3,5 minutos; Descarte = 7 minutos; número de filtros = 04; frequência de 

lavagem de cada filtro = 02 vezes/dia no período de seca (período chuvoso dobra a 

frequência de lavagem); volume total gasto para lavagem dos 02 filtros = 123 m³/dia.  

Os resultados médios obtidos na água antes do tratamento foram: 0,03 mg/l 

para o alumínio, 0,07 mg/l para o ferro, 0,02 mg/l para o manganês, 5,5 para o pH, 

1,70 UNT para a turbidez, 29 para cor, presença para coliformes totais e coliformes 

Termotolerantes. Os meses de novembro e dezembro tiveram um acréscimo para os 

parâmetros físicos em virtude do período chuvoso. Já os metais Fe e Mg obtiveram 

valores mais altos no mês de dezembro. 

Para o bombeamento foi considerado 5 L/s em funcionamento de 3 h e 30 

minutos.  O tanque dimensionado suportara até duas lavagens de filtro, foi proposto 

este volume garantindo uma folga operacional do sistema preventivamente analisando 

que no período chuvoso com a mudança na qualidade da água a tecnologia de 

filtração direta perde facilmente a floculação e muitas vezes há necessidade de 

descartar água até que encontre o ponto ideal de coagulação/floculação. Para o 

sistema proposto o tanque armazenará 121 m³, com dimensões de A1 = 6,70 x 8,0 m, 

a2= 0,80 x 0,80 m, e h= 4,0 m. O tanque terá função de separar a fase liquida e solida 

da água de lavagem. 
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Para o novo sistema, a estimativa de gasto para executar a obra, incluindo os 

serviços será de R$ 169.815,31. O custo foi estimado tendo como referência os 

valores obtidos na tabela de preços do relatório sintético de composições unitárias 

(construção civil - SINAPI – Caixa). 

 Dando continuidade para o sistema de recirculação será necessário executar 

uma obra de infraestrutura composta por bombas e equipamentos. O gasto ficou em 

R$ 10.108,01, este valor já está agregado ao valor descrito anteriormente.  

A estimativa de gasto anual com energia elétrica da Estação Elevatória de Água 

Bruta (constituída por 1 bomba de 75 CV) para recalcar 43.542 m³ (somatória do 

volume descartado médio mensal) é de R$ 7.037,63, esses valores foram encontrados 

considerando rendimentos das bombas de 93,4%. O novo conjunto de bombas 

gastará bem menos energia para bombear esse volume, tendo gasto anual estimado 

de R$ 459,65. Estimativa de consumo das bombas teve como base o preço cobrado 

por kw/h no valor de R$ 0,52, taxa aplicada pela distribuidora do Tocantins de energia 

elétrica.  

Medir os custos de uma determinada instalação que proporcione uma melhoria 

ambiental constitui-se um modelo sustentável de investimentos, somando-se os 

custos de projeto, da compra, de equipamentos e de obras civis.  

O período de recuperação, fluxo de caixa e o tempo necessário de operação 

do sistema até que a empresa recupere o capital investido. O conceito de Valor 

Presente Líquido (VPL) é uma das formas mais empregadas para realização da 

análise sobre a viabilidade econômica. Ele permite projetar os valores dos fluxos de 

caixa futuros para o presente, considerando a taxa de juros (taxa de desconto), como 

critério de investimento. Sendo assim a avaliação do VPL deve ter resultância positiva, 

este trabalho foi válido a realização do investimento projetado para 5 (cinco) anos. 

Como critério de investimento o fluxo de caixa inicial foi composto com 

reutilização de 80% da água descartada. O critério de cálculo foi retorno de 2.902,8 

m³ mensal, esse volume atenderia 290 residências com 10 m³ mensal cobrando a 

tarifa mínima no valor de R$ 41,10, e para os próximos anos taxa de desconto de 12% 

média anual aplicada pela Saneatins para compor o faturamento. Foi considerada 

despesa apenas com energia elétrica para recalcar a água sobrenadante, não foram 
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consideradas despesas de exploração e com serviços sendo essas despesas 

aplicadas no primeiro processo de tratamento. 

Essa análise, conforme apresentado teve a taxa de desconto de 12%, 

compreendendo reajuste anual aplicado a tarifa de água tratada pela Saneatins. Taxa 

de desconto é o custo de capital utilizado em uma análise de retorno. Na verificação 

o VPL apresentou resultado positivo de R$ 466.650,58, considerando o investimento 

como viável. 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) verifica o fluxo de investimento de modo que, 

trazidos aos valores atuais. Os investimentos, custos e despesas se igualam ao valor 

das receitas. Quanto maior a Taxa, melhor o investimento em termos de rentabilidade, 

avaliação apresentou resultado de 90 %. 

Na análise do Payback simples avaliação ficou com retorno de 1 ano e um mês. 

O período de retorno do Payback descontado foi de 1 ano e três meses, ele é 

calculado levando em conta a taxa de desconto. Para o índice de lucratividade a 

projeção foi de 274,80 %, sobretudo expos que a ideia é uma opção vantajosa 

verificando a solidez, a consistência e o mérito do projeto. 

 

CONCLUSÃO 

 

A caracterização da água para reuso da estação demonstra que a mesma 

atende aos padrões exigidos, e pode ser reutilizada no processo inicial de produção.  

Considerando 5 anos, num cenário realista com investimento de R$ 169.815,31 

a uma taxa de crescimento de 12% ano, o sistema proposto demonstra-se viável, 

apresentando um índice de lucratividade de 274,80%, ou seja, os valores presentes 

dos retornos superam, proximamente, três vezes o valor do investimento. A TIR e VPL 

confirmam a viabilidade do sistema, pois a taxa interna de retorno (90%) é satisfatória, 

e os valores gerados em caixa nos 5 anos retrocedidos para presente é R$ 

466.650,58. Para mais, o cálculo do Payback descontado indica que, trazendo os 

saldos financeiros estimados para os 60 meses para o presente, os investimentos 

iniciais serão saldados em 1 ano, 3 meses e 3 dias. Se não for considerado o valor do 

dinheiro no tempo, conforme o Payback simples, os recursos aplicados no 

investimento irão ser cobertos em 1 anos, 1 meses e 7 dias. 
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO HIDROLÓGICO DO RIO 

ARAGUAIA, ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CURVA DE 

PERMANÊNCIA 

Larissa Pereira de Castro140 

Gabriella Costa Araujo141 

 

RESUMO 

O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de analisar o comportamento 
hidrológico do Rio Araguaia utilizando-se de curvas de permanência como ferramenta 
de análise. A curva de permanência é uma função que caracteriza a frequência da 
oferta das vazões, o que permite avaliar a disponibilidade hídrica frente às demandas 
de um rio. Para esta representação, foram utilizadas séries históricas de cotas e 
vazões da estação Xambioá levantadas dentro do período de dez anos, compreendido 
entre 2006 a 2015 com base nos dados fornecidos pela Agência Nacional de Águas 
(ANA). Posteriormente será realizado tratamento estatístico dos dados referentes ao 
número de vazões médias (n), amplitude das variações (Qmax – Qmin), quantidade 
de intervalo de classes (N) e amplitude do intervalo de classes (K). Verificar a 
disponibilidade hídrica dos rio para a atual e futuras gerações. 

Palavras-chave: Frequência; Vazão; Hidrologia 

 

INTRODUÇÃO 

O estudo das vazões nos cursos d’água tem finalidades diversas. Enquanto as 

vazões máximas são importantes para o dimensionamento e operação de obras 

hidráulicas, como canais, barramentos, vertedores e comportas, as vazões médias e 

mínimas estão associadas à disponibilidade hídrica, informação fundamental para o 

projeto e gestão das múltiplas atividades que utilizam os recursos hídricos, seja por 

meio de captações, barramentos ou diluição de poluentes lançados nos cursos 

d’água, segundo Reis (2007). E se por um lado as vazões máximas podem ser obtidas 

por meio de modelos físico-matemáticos de transformação chuva-vazão, as vazões 

médias e mínimas dependem do monitoramento contínuo de séries históricas de 
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vazões observadas nos cursos d’água. Apesar de renováveis, os recursos hídricos 

são limitados e nem sempre suficientes para atender a todos os usuários. Com o 

aumento da demanda, torna-se necessário disciplinar a distribuição das águas para 

evitar conflitos e assegurar o direito do uso da água a todos os cidadãos das gerações 

atual e futura. Hoje, com a expansão dos centros urbanos e da agricultura irrigada, 

aliada a chegada de novas indústrias, é crescente a demanda por água, quer para 

consumo direto ou para utilização em diversas fases de processos produtivos ou 

mesmo para usos não consuntivos. Dessa forma, a qualidade dos estudos das vazões 

está diretamente relacionada à quantidade e qualidade das séries históricas 

disponíveis. Diante disso o estudo da vazão no trecho do rio Araguaia pretende 

verificar a disponibilidade hídrica do mesmo para suas diversas demandas atuais e 

futuras. 

 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento da pesquisa, serão levantados dados de vazão das 

estações de Araguatins e Xambioá localizadas no Rio Araguaia. Para o 

desenvolvimento do projeto foi necessário efetuar levantamentos de dados 

fluviométricos, através do sítio eletrônico da ANA, no período entre 2014 até 2017 e 

2006 e 2015 para as estações Araguatins e Xambioá, respectivamente. A estação de 

Araguatins será trabalhada no próximo semestre, uma vez que, o período a ser 

trabalhado corresponde a todo o ano de 2017 que ainda não possui coleta de 

informações completas. Os dados coletados serão armazenados em uma planilha 

eletrônica (MicrosoftExcel 2000 para Windows, Microsoft Inc) e posteriormente serão 

feitos cálculos de frequência das vazões, conforme abaixo: 

 

Após exportar os dados de vazão da estação, será necessária adoção de métodos 

estatísticos para atingir o objetivo desse trabalho, para tanto deve-se observar os 

procedimentos descritos a seguir: 

Primeiramente dispor verticalmente todos os dados mensais dos anos acima 

demonstrados, com o auxílio da ferramenta microsft excel, em ordem decrescente. 
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Utilizar a amplitude da variação das vazões, definir intervalo de classes, conforme as 

variáveis: n: número de dados de vazão; A: amplitude da variação das vazões (Qmax 

– Qmin); N: número de intervalo de classe;K: amplitude do intervalo de classe. 

As variáveis acima, são obtidas pelos cálculos: 

𝑁 =  √𝑛  e 𝑘 =  
𝐴

𝑁
 

Em seguida, seleciona o maior valor de vazão e subtrai do valor de K 

formando o intervalo de classe, após verificar o número de eventos ocorridos em 

cada intervalo para formação da frequência absoluta. 

Calcular a frequência relativa (FA) repetindo o primeiro valor da primeira linha 

da frequência absoluta (FI) e somando com as posteriores. 

Para calcular a frequência acumulada (FAC%) dividindo o valor de FA por FI.  

a) Feito isso, deve-se construir a curva de permanência com os dados da 

coluna da vazão total (QTotal) e a correspondente frequência relativa acumulada 

(FAC%). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na tabela 1, estão demonstrados os valores obtidos através do cálculo 

estatístico onde a maior vazão, dita todo o processo com a presença de algumas 

variáveis. O uso do modelo matemático estatístico nos permite visualizar a frequência 

e a ocorrência em média dessas variações sazonais.   

 

Tabela 1. Resultados obtidos para a Estação Xambioá 

INTERVALO DE CASSE 

MAIOR Q K QTotal FI FA FAC% 

17255,72 1568,7 15687,02 2 2 1,67 

15687,02 1568,7 14118,32 2 4 3,33 

14118,32 1568,7 12549,61 2 6 5,00 

12549,61 1568,7 10980,91 3 9 7,50 
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10980,91 1568,7 9412,21 7 16 13,33 

9412,21 1568,7 7843,51 5 21 17,50 

7843,51 1568,7 6274,81 4 25 20,83 

6274,81 1568,7 4706,10 2 27 22,50 

4706,10 1568,7 3137,40 8 35 29,17 

3137,40 1568,7 1568,70 13 48 40,00 

1568,70 1568,7 0,00 72 120 100,00 

  120   

Fonte: Elaborada pelas autoras 

A figura 1, representa sistematicamente a distribuição cumulativa da 

probabilidade de vazões ou a probabilidade de excedência dessas vazões 

caracterizando seu comportamento durante o período estudado.  

Figura 1. Curva de permanência da estação Xambioá

 

Fonte: Elaborada pelas autoras 

 

De acordo com o gráfico, observa-se que em 40% do tempo o comportamento 

hídrico da estação Xambioá está com vazante maiores ou iguais que 1568,70 m3. O 

período de vazões mais baixas geralmente ocorre em mais de 60% do tempo de 
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observação. Além disso, as maiores vazões são observadas em menos de 20 % do 

tempo observado. 

 

CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que na série de nove anos de vazão da estação Xambioá a mesma 

variou entre 14000 m³/s e 2000 m³/s. Além disso, vazões acima de 2000 m³/s foram 

observadas em menos de 35 % do tempo de estudo, o que deixa evidenciado que a 

disponibilidade hídrica do trecho estudado está em declínio. Em alguns meses, cujas 

informações estão zeradas, não houve monitoramento. 

 

AGRADECIMENTOS 

Primeiramente Deus por minha vida, família е amigos, e à Faculdade Católica do 

Tocantins pelo apoio. 

 

REFERÊNCIAS  

NAGHETTINI, M.; PINTO, E.J.A (2007). Hidrologia estatística. 1a ed. Belo Horizonte: 

CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – Superintendência Regional 

de Belo Horizonte, 561 p. 

 

REIS, A.A. (2007) Estudo Comparativo, aplicação e definição de metodologias 

apropriadas para a determinação da vazão ecológica na bacia do rio Pará, em Minas 

Gerais. Dissertação (Mestrado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos) 

– Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais. 

 

TUCCI, C.E.M. (Org.). Hidrologia: ciência e aplicação. 3. ed. Porto Alegre: UFRGS; 

ABRH, 2002. 943 p 

 



 

 

 448 

VOGEL, R.M.; FENNESSEY, N.M. (1994). Flow-duration curves I: new interpretation 

and confidence intervals. Journal of Water Resources Planning and Management, 120 

(4), p. 485-504. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 449 

IMPACTO AMBIENTAL PRESENTE EM UMA UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO DE PALMAS TOCANTINS 

Cálita Priscila Souza Santos142 

Chryss Ferreira Macedo143  

 

RESUMO 

As Unidades de Conservação possuem um importante papel para o Município, criando 
áreas de recreação, contato da população com a natureza, a preservação de espécies 
da flora e fauna, além da manutenção da biodiversidade geral local. Na cidade de 
Palmas no Estado do Tocantins, a Unidade de Conservação presente no parque 
Cesamar, passa por um estágio de degradação ambiental provocado pela drenagem 
urbana causando a formação de uma voçoroca. Para esta degradação, não há 
possibilidade de recuperação, mas sim, apenas de uma reabilitação, para tentar 
minimizar outras consequências.  

Palavras-chave: Parque Cesamar; Drenagem Urbana; Voçoroca.  

 

INTRODUÇÃO 

 

 A lei 9.985/2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza – SNUC, conceitua Unidade de Conservação como o espaço territorial e 

seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características 

naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de 

conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 

aplicam garantias adequadas de proteção. 

Os centros urbanos visando a qualidade ambiental para o município, delimita 

áreas para a conservação ambiental e utiliza estas para o lazer social urbano, com a 

formação de Parques Ambientais.  

Na cidade de Palmas localizada no Estado do Tocantins, não é diferente, o 

Município com o intuito de preservar o meio ambiente desenvolveu parques para a 

manutenção ambiental. O Parque Cesamar é um grande símbolo ambiental de 
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conservação aliado ao desenvolvimento econômico, social e ambiental para o 

município.  

Durante o crescimento e desenvolvimento urbano, que se alia a projetos de 

construção civil, durante os primeiros anos de criação da cidade, foi construída uma 

obra drenagem urbana localizada no entorno da Unidade de Conservação presente 

no Parque Cesamar. Esta, que possui uma finalização de projeto mal executada, 

desencadeou ao longo dos anos uma voçoroca laminar, de grande proporção, 

desequilibrando, portanto, o ecossistema local.  

Assim, o Parque Cesamar, apresenta além das interferências antrópicas, um 

impacto ambiental pontual de grande proporção.  

 

PARQUE CESAMAR 

 

O Parque Cesamar foi inaugurado em 18 de março de 1998, com o intuito de 

homenagear o advogado geral da Prefeitura de Palmas, Cesamar Lázaro da Silva. O 

Parque, compreende como um complexo de lazer composto por um grande lago, 

criado com o represamento do Córrego Brejo Comprido.  

A Lei Municipal n. 1.406, de 2005, que institui o plano de uso e ocupação do 

Parque Cesamar, determina seus objetivos e finalidades: proteger a bacia do Brejo 

Comprido, preservar fauna e flora, promover o desenvolvimento social e aproveitar as 

condições da paisagem para atividades educativas e de lazer e recreação. Nessa 

perspectiva, o Parque Cesamar foi dividido em três áreas: reserva biológica, paisagem 

cultural e área de lazer.  

A área de reserva biológica é destinada a manutenção da fauna e flora, 

podendo ser utilizada para pesquisas científicas e educação ambiental (PALMAS, 

2005. aput VERGARA, SOUSA , ANDRADE, 2014, pag. 4065). O SNUC, também traz 

as definições, condições e objetivos de uma Unidade de Conservação. Nela é proibido 

qualquer atividade que possa desencadear impactos ambientais, afetando a 

biodiversidade da região. Há também a Lei nº 1.560/2005 que trata do SEUC – 

Sistema Estadual de Unidade de Conservação, podendo-se o Parque enquadrar nesta 

Lei.  
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METODOLOGIA 

 

Para a análise dos impactos ambientais existentes na Unidade de 

Conservação do Parque Cesamar, foi realizada revisões bibliográficas, em estudos já 

realizados e em legislação ambiental aplicada à Unidade de Conservação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O Parque Cesamar, faz parte das Unidades de Proteção Integral, categoria 

constituída por Estação Ecológica, Parques, Monumento Natural e Refúgio de Vida 

Silvestre, conforme a Lei nº 1.560 de abril de 2005, que institui o SEUC –Sistema 

Estadual de Unidade de Conservação do Estado do Tocantins e a Lei nº 1.406/2005, 

que Institui o Plano de Uso e Ocupação do Parque Cesamar. Esta Lei, juntamente 

com o SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação, instituído na Lei nº 

9985 de julho de 2000, visando a manutenção da biodiversidade brasileira, não 

autoriza atividades que possam vir a prejudicar a fauna e a flora, além da perda de 

seus recursos naturais. Contudo, durante o desenvolver da capital Palmas, a 

construção e operação de uma das drenagens urbanas de águas pluviais da região 

central do Município, tem como seu exutório a Reserva Biológica do Parque Cesamar, 

instituído pela Lei nº 1.406 de 2005, art. 3º, inciso I. Sendo assim, com o passar dos 

anos, houve a formação de uma degradação ambiental, perdendo parte da flora, do 

solo e alterando as condições de sobrevivência da fauna local.  

A degradação mencionada acima, é intitulada de voçoroca, que carreou 

durante muito tempo partículas de solo e árvores para dentro do Córrego Brejo 

Comprido, o córrego mais centralizado do município. Esses materiais carreados, 

visivelmente, tornaram o curso d’água um ambiente com menores qualidades para a 

manutenção da vida aquática, pois elevou o nível de turbidez, além de oxigenação 

irregular para a proporção do córrego.  

Em períodos de chuva, a situação do local se agrava, pois, a força da água 

provida da precipitação, canalizada pela galeria, faz com que há maiores perdas de 

solo, aumentando a dimensão do imenso buraco registrado.  
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A perda de flora e solo no local da degradação, proporcionou ser visualizada 

por imagens de satélites, como pode ser observado na figura 1, através do software 

Google Earth.  

Figura 2 - Visualização da Voçoroca do Parque Cesamar 

 
        Fonte: Registro das autoras   

 

A figura 2, pode retratar com melhor qualidade, um dos pontos da voçoroca, 

a atual situação da área degradada dentro da Unidade de Conservação.  
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Figura 3 - Ponto mais crítico da Degradação. 

 
        Fonte: Registro das autoras   

            
 

 

CONCLUSÃO  

 

É perceptível que a condição ambiental do Parque Cesamar tem se alterado 

com o passar dos anos, pois devido a sua localização, o crescimento urbano tem 

afetado gradativamente o parque. Por sua vez, essa pequena Unidade de 

Conservação, traz ainda um conforto para a população urbana, mostrando o quão 

belo é o meio ambiente, podendo haver a interação dos dois meios, conservação 

ambiental e desenvolvimento urbano.  

A área de impacto ambiental gerado pela drenagem urbana, não pode mais 

ser recuperada, portanto, conclui-se que são necessários estudos mais elaborados, 

par a realização de uma reabilitação da área.  
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PROJETOS DE ENSINO DO DIREITO CONSTITUCIONAL EM 

ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS 

Luennys Barbosa de Almeida144 

Osnilson Rodrigues Silva145 

  

RESUMO 

O projeto de Lei nº 70/2015 pretende modificar os artigos 27 e 32, da Lei n° 9.394/96 
para incluir a introdução do estudo da Constituição Federal com a finalidade de difundir 
valores fundamentais ao interesse social. Experiências passadas na educação 
brasileira, no período de 1964 a 1984, empreenderam a mesma iniciativa. A análise 
dos pontos positivos e negativos da fase antiga e nova no ensino sobre Direito 
Constitucional é um dos propósitos deste trabalho. Colocar em prática o ensino do 
Direito Constitucional por meio da educação formal pode proporcionar algum ganho 
para efetividade dos Direitos Humanos e da cidadania. A proposta deste trabalho é de 
analisar as experiências antigas e atuais sobre o ensino do Direito Constitucional e o 
papel da educação na efetividade dos Direitos Humanos por meio dos projetos 
“Fazendo Direitinho” da Faculdade Católica do Tocantins e o “Constituição na escola”, 
de Felipe Neves. 

  

Palavras-Chave: Efetividade dos Direitos Humanos; Ensino Jurídico; Projetos de 

Ensino Jurídico. 

INTRODUÇÃO  

Na obra História da Educação e da Pedagogia, de Maria Lúcia de Arruda 

Aranha (1996), a educação não é considerada como um fenômeno neutro, mas que 

sofre os efeitos do jogo do poder, por estar de fato envolvida na política. Para educar 

de maneira correta é preciso conhecer e entender a história da educação, para que 
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seja possível estabelecer coordenadas para a implementação das mudanças 

necessárias. 

O Brasil já teve disciplinas que tinham como objetivo transmitir conhecimentos 

de legislações (moral/cívica), mas é preciso compreender e analisar o que deu certo 

e o que deu errado, neste momento da possível implantação da disciplina de Direito 

Constitucional, para que não sejam repetidos os erros do passado neste momento. 

O objetivo deste estudo é analisar por meio dos projetos “Fazendo Direitinho” 

da Faculdade Católica do Tocantins e o “Constituição na escola”, de Felipe Neves, o 

ensino do Direito Constitucional e o papel da educação na efetividade dos Direitos 

Humanos. 

METODOLOGIA 

Tendo como base o disposto no livro Fundamentos de Metodologia Científica 

de Lakatos e Marconi (2003), foram utilizados os métodos dedutivo e indutivo e para 

corroborar para a busca de informações foram realizadas análises de obras 

bibliográficas, palestras, obras musicais, legislação nacional e estrangeira, foram 

elaborados requerimentos presenciais e eletrônicos a órgãos públicos e aos 

responsáveis pelos projetos pertinentes, enquadrando-se nos tipos de pesquisa 

bibliográfica, descritiva, experimental e documental. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

No período denominado de Ditadura Militar (de 1964 a 1984), tornou-se 

obrigatório o ensino da disciplina de Educação Moral e Cívica nas escolas brasileiras 

em todo sistema de ensino no País. O Decreto-Lei n° 869, de 12 de setembro de 1969, 

subscrito por Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, 

dispõe sobre a inclusão da Educação Moral e Cívica como disciplina obrigatória nas 

escolas de todos os graus e modalidades dos sistemas de ensino no País. Segundo 

Cleber Santos Vieira citado por Rodrigo Gomes (2015) a disciplina foi utilizada como 

instrumento de controle para consolidar valores adequados ao ideal de segurança 

nacional. 
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O Decreto-Lei n° 869, de 12 de dezembro de 1969 foi revogado pela Lei n° 

8.663, de 14 de junho de 1993. De acordo com o artigo 2°, a carga horária destinada 

às disciplinas de Educação Moral e Cívica, de Organização Social e Política do Brasil 

e Estudos dos Problemas Brasileiros, nos currículos do ensino fundamental, médio e 

superior, bem como seu objetivo formador de cidadania e de conhecimento da 

realidade brasileira, deverão ser incorporados sob critério das instituições de ensino e 

do sistema de ensino respectivo às disciplinas da área de Ciências Humanas e 

Sociais. (CANCIAN, 2017) 

O projeto de Lei nº 70/2015 de autoria do Senador Romário de Souza Faria 

pretende alterar a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional), modificando a redação dos artigos 27 e 32 para incluir a 

introdução do estudo da Constituição Federal para difundir valores fundamentais ao 

interesse social, os direitos e deveres dos cidadãos e de respeito ao bem comum e à 

ordem democrática, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, 

do exercício da cidadania, da tecnologia, das artes e dos valores éticos e cívicos em 

que se fundamenta a sociedade. 

O projeto de iniciativa da Faculdade Católica do Tocantins (FACTO), “Fazendo 

Direitinho”, é realizado por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ/FACTO), e 

possui como principal objetivo, ajudar na formação cidadã das crianças de 

Palmas/TO. Segundo a coordenadora dos projetos de extensão do NPJ/FACTO, 

Dinnikelly Geyser Leal, a ação procura utilizar como metodologia o lúdico e a fantasia 

teatral com fantoches com temáticas jurídicas, tais como, família, adoção e trechos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O projeto conta com uma parceria com a loja de brinquedos Ri Happy que 

realiza a doação de brinquedos, os brinquedos são utilizados nas atividades que são 

repassadas às crianças carentes. Além disso, o projeto visa realizar ações sociais 

direcionadas às crianças de comunidades carentes, que por meio da transmissão de 

informações de forma lúdica, desfrutam de lanches e participam de brincadeiras. 

O projeto de iniciativa do advogado Felipe Neves intitulado “Constituição na 

escola” oferece aulas de direito para alunos do ensino médio de escolas públicas. O 
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projeto nasceu de uma percepção do advogado que ao receber uma cliente 

acompanhada pela filha verificou que a mesma não tinha aula devido a uma falta de 

professor. O advogado entrou em contato com os responsáveis pela escola e 

questionou se havia a possibilidade dele utilizar os horários vagos por falta de 

professores para repassar informações sobre a Constituição Federal. O projeto atende 

seis escolas estaduais de São Paulo e cerca de 500 alunos. (BIGARELLI, 2017) 

O projeto vem tomando proporções cada vez maiores, no dia 05 de maio de 

2017, no teatro Tucarena da PUC de São Paulo, foi realizada a 1ª Olimpíada 

Constitucional de São Paulo. Hoje atende 50 escolas da rede pública do estado de 

São Paulo e tem como meta alcançar 100 escolas, viabilizando atender 15 mil alunos 

por semestre. 

Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), os 

direitos humanos estão dispostos em grande parte do corpo normativo. No Título I 

sobre os “Princípios Fundamentais”, no Título II sobre os “Direitos e Garantias 

Fundamentais” e no artigo 225, sem a exclusão dos demais artigos pertinentes ao 

tema. 

São mencionados os direitos, dentre eles, a cidadania, a dignidade da pessoa 

humana, os valores sociais do trabalho, direito à vida, à privacidade, à igualdade, à 

liberdade, à informação, à representação coletiva, à associação, a propriedade e seu 

uso social, à cultura, à educação, à saúde, ao meio ambiente equilibrado, ao asilo, ao 

devido processo legal, à presunção de inocência, entre outros. 

A Educação, como um direito fundamental, abre portas para a busca de 

garantia de todos os demais. Ela se torna o mais eficiente instrumento de 

transformação social. Quando o Estado não possibilita meios adequados para que 

haja o devido preparo de um cidadão por meio dos conhecimentos básicos acerca do 

direito constitucional, ele estará ceifando direitos garantidos na lei. 
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CONCLUSÃO   

O ensino do Direito Constitucional nas escolas públicas multiplica-se, já que os 

estudantes informados repassam aquilo que aprenderam para outros, como aos 

próprios pais, multiplicando os benefícios. Isto provocará um sentimento de 

pertencimento, pois a partir do momento que um cidadão conhece pelo menos o maior 

conjunto de preceitos legais de seu país, ele entende fazer parte efetivamente do 

grupo, a falta de conhecimento deixa a pessoa a margem de tudo o que acontece, o 

exclui. 

Para que exista uma igualdade de direitos, e um pleno exercício dos direitos 

humanos é essencial que a oportunidade de conhecimento seja oferecida. O 

conhecimento é a maior forma de prevenção de possíveis conflitos, na medida que o 

cidadão conhece aquilo que lhe é permitido ou proibido, possui a possibilidade de 

refletir de maneira correta, para viabilizar o efetivo acesso à justiça. 

Colocar em prática o ensino do Direito constitucional por meio de projetos como 

os citados podem proporcionar algum ganho para efetividade dos Direitos Humanos 

e da cidadania. Este é o tema que o projeto visa avaliar. 
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RESUMO  

O estudo tem como objetivos refletir a relação da educação com a comunicação e 
com as tecnologias digitais nos agrupamentos sociais indígenas, num processo de 
gameficação da cultura. O método aplicado é o etnográfico, numa abordagem 
qualitativa. Os instrumentos de coleta de dados são: a revisão da literatura específica, 
observação participante, entrevista semi-estruturadas e análise documental. O 
cenário da pesquisa é a Aldeia Salto – etnia Xerente. Com base nos resultados 
parciais da pesquisa, pode-se considerar que: a aldeia está num processo de imersão 
das tecnologias digitais, principalmente o agrupamento juvenil, que fazem uso, 
principalmente, dos smartphones; os jovens fazem usos, constante, dos jogos 
disponíveis na rede; a escola da comunidade tem computadores conectados à internet 
para acesso da comunidade.   
Palavras-chave: Gameficação; cultura indígena; tecnologias digitais. 

INTRODUÇÃO  

Um dos grandes temas já discutidos dentro e fora da comunidade científica 

ainda segue em rodas de reflexões: a cultura. “[...] a cultura não é um poder, algo ao 

qual podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os 

comportamentos, as instituições ou os processos; ela é um contexto, algo dentro do 

qual eles podem ser descritos de forma inteligível, isto é, descritos com densidade 

(GEERTZ, 2008, p.10). A cultura condiciona a visão dos indivíduos por meio do que 

Laraia (2001) descreve ser a herança cultural do grupo, ou seja, em todos os 

agrupamentos sociais existem processos de socialização endógenos que estão 
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associados tanto à interpretação do mundo quanto à vivência dos padrões 

estabelecidos.  

Para Bhabha (1998), a diferença cultural em si “[...] não deve ser lida 

apressadamente como o reflexo de traços culturais ou étnicos preestabelecidos, 

inscritos na lápide fixa da tradição.” Canclini (2008), no entanto, na dimensão da 

desterritorialização e da reconversão de saberes e costumes, apresenta-nos um 

processo cultural cujo sentimento de pertença e a sua própria dinâmica precisa ser 

tratada dentro de uma concepção de hibridização, sugerindo novas possibilidades de 

reorganização de outro elemento importante a essa pesquisa, o de identidade.  

As identidades de muitos povos e culturas vão se perdendo ao longo dos anos 

devido às transformações da sociedade contemporânea. Um exemplo são as 

comunidades indígenas que vivem em áreas de reassentamento e enfrentam em seus 

cotidianos o fenômeno do “sem lugar” e da “desterritorialização” da memória, da 

história, do passado de um modo geral.  

No Estado do Tocantins a cidade que apresenta maior número de concentração 

indígena é Tocantínia, com uma média de 2.889 indígenas. O Estado possui uma 

população indígena diversificada, com várias etnias, dentre elas, os Xerente (povo 

Akwẽ) – objeto dessa pesquisa. Esses ocupam terras indígenas, situadas à margem 

direita do rio Tocantins, com aproximadamente 183.542 hectares de área demarcada, 

fazendo fronteira com a cidade de Tocantínia (FUNASA, 2010). Existem duas aldeias 

do povo Xerente: Salto e Riozinho.  

Aos poucos, os traços da cultura estão se perdendo com a intromissão dos 

discursos midiatizados, no que tange aos movimentos indígenas infanto-juvenis. Há 

uma seleção e oferta de conteúdos paralelos, mediados pelas tecnologias digitais, que 

possibilitam interações coletivas e reorganizam as experiências de vida daqueles 

sujeitos. Esses convivem e circulam na aldeia, negociando mais sentidos e 

significados da cultura digital em suas vidas, por meio de aparelhos celulares.  

Isto decorre do fato destes aparelhos fornecerem cada vez mais recursos e 

estarem acessíveis “à palma das mãos”. Recursos como câmera, músicas, jogos, 

GPS, acesso às redes sociais, pacotes de internet móvel, dentre outros foram 

incorporados a vida dos sujeitos indígenas. Porém, o fato dessas pessoas, de 

diferentes idades, estarem escolhendo passar uma quantidade enorme de tempo nos 

mundos virtuais é um indício de algo importante, uma verdade que precisamos 
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reconhecer o quanto antes (MCGONIGAL, 2012) e que podem auxiliar no processo 

de construção de conhecimentos. Essa pesquisa tem como objetivo: refletir a relação 

da educação com a comunicação e com as tecnologias digitais nos agrupamentos 

sociais indígenas, num processo de gameficação da cultura. 

 

METODOLOGIA  

Os procedimentos a serem utilizados nesta pesquisa se sustentam nas 

metodologias diferenciadas e estratégicas baseadas nos princípios dos jogos que 

deram origem à gamificação. Nas palavras de Kapp (2012) apud Monsalve (2004), “o 

uso de jogos como mecanismos para fazer a aprendizagem e/ou a instrução mais 

divertida e mais profunda”. Essencialmente, consiste em abstrair o que torna um jogo 

atrativo e, então, aplicar em um outro contexto, se constituindo, uma atraente 

estratégia de construção do conhecimento, por meio da interação.  

Frente a esse discurso e ao objetivo da pesquisa optamos por uma investigação 

de cunho qualitativo, que se faz pela necessidade de criação de dados das 

comunidade investigada, a partir do seu ambiente e do processo de construção de 

sentidos. O contato direto dos pesquisadores com a etnia proporciona o entendimento 

além do produto, buscando retratar as “perspectivas” dos seus sujeitos, considerando 

seus diferentes pontos de vista, apreendendo seus “modos de ser ídnígena”.  

Com a pretensão de estudar de forma implicada e engajada o nosso objeto de 

pesquisa, encontramos a etnopesquisa crítica. Segundo Macedo (2006), esse método 

tem como base “descrever para compreender” (p.09), o que exige do pesquisador a 

observação participante. Nesse percurso, somos conscientes da importância de dar 

voz aos sujeitos. Para tanto, aplica-se a entrevista semi-estruturada, na qual o 

pesquisador organiza as questões em torno do tema estudado, mas permite que o 

entrevistado fale livremente sobre assuntos que vão surgindo.  

Esse estudo se norteia, também, pelo eixo documental, “[...] uma fonte 

poderosa de onde podem ser retiradas evidências que fundamentem afirmações e 

declarações do pesquisador” (LUDKE e ANDRÉ, 2004, p. 39), onde poderão ser 

etnografados fitas de vídeo, fotografias, desenhos e outras fontes de informações das 

táticas silenciosas que poderão estar se impondo em meio à comunidade de Salto – 

etnia Xerente.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Com base nos resultados parciais da pesquisa, pode-se considerar que a aldeia 

está num processo de imersão nas tecnologias digitais, principalmente o agrupamento 
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juvenil. Esses fazem uso, em massa, dos smartphones para diversos movimentos, 

incorporando as ambiguidades e os paradoxos próprios da contemporaneidade.  

Nesse contexto, as tecnologias digitais desenham outros cenários e 

perspectivas para os sujeitos indígenas e se apresentam como espaço catalisador das 

ofertas de sentido de várias manifestações de cultura, principalmente dos 

agrupamentos não-indígenas, impondo ofertas de sentido, muitas vezes contrários 

aos ensinados na aldeia. Isso se percebe, principalmente, pelos usos, constantes, que 

os jovens indígenas fazem dos jogos disponíveis na rede. 

Recursos como câmera, músicas, jogos, GPS, acesso às redes sociais, 

pacotes de internet móvel, dentre outros foram incorporados às vida de meninos e 

meninas da comunidade, que escolhem passar uma quantidade enorme de tempo nos 

mundos virtuais. De acordo com Mcgonigal (2012) é um indício de algo importante, 

uma verdade que a comunidade precisa reconhecer o quanto antes. Outra observação 

é que, embora, os líderes da comunidade tenham consciência que as tecnologias 

digitais já fazem parte do cenário da aldeia, não se têm ainda ideia da dimensão dos 

perfis e dos inúmeros coletivos culturais que circundam a comunidade.  

CONCLUSÕES  

Os povos tradicionais ocupam diferentes regiões tocantinenses, com terras 

demarcadas oficialmente. Todas as comunidades procuram, diante dos conflitos e 

confrontos com a sociedade não indígena, preservar o uso da cultura, em diversas 

situações do cotidiano, seguindo a interpretação semiótica e problematizando sobre o 

processo de descolamento dos elementos culturais por meio da desterritorialização e 

da reconversão de saberes e costumes.  

REFERÊNCIAS  

ANDRÉ, Marli e LUDKE, Menga. Pesquisa em educação: abordagens 

qualitativas.São Paulo, EPU, 2004. 

BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998. 

CANCLINI, Nestor. Culturas híbridas. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 2008. 

GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro:LTC,1989.  



 

 

 465 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Ed., 2001. 

MACEDO, Roberto Sidnei. A etnopesquisa crítica e multirreferencial nas ciências 
humanas e na educação. Salvador, Edufba,2000. 

MCGONIGAL, Jane. A Realidade em Jogo. Tradução de Eduardo Rieche. Rio de 
Janeiro: BestSeller, 2012. 

MONSALVE, E. S. Uma Abordagem para Transparência Pedagógica usando 
Aprendizagem Baseada em Jogos. 2014. Tese de Doutorado. PUC-Rio, 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 466 

 EDUCAÇÃO, DIREITO DE TODOS (?): DESAFIOS DA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA. 
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RESUMO 

Com objetivo de analisar o direito à educação em seu aspecto fundamental e 

universal, o presente estudo aborda o efetivo acesso das pessoas com deficiência à 

educação, pois muito embora muitas estejam matriculadas, não detém de perspectiva 

de ensino, tendo em vista alguns obstáculos que precisam ser vencidos. Dessa forma, 

busca-se questionar a efetividade da prerrogativa constitucional “educação, direito de 

todos”, focando na ausência de igualdade substancial por parte do Estado em relação 

a seus destinatários, bem como as políticas públicas ofertadas, que por mais úteis que 

sejam quando aplicadas, não são devidamente fiscalizadas pelo poder público e 

assim, tornam-se inexpressivas. Outro ponto abordado é o despreparo da maioria dos 

profissionais que lidam com alunos portadores de deficiência. Nem todos possuem 

qualificação para tanto, e os que possuem encontram-se nos grandes centros, 

tornando a população interiorana desassistida neste sentido. Com isso averiguou-se 

que o entrave não está na falta de legislação ou de embasamento teórico, mas na sua 

efetiva aplicabilidade e sua fiscalização.  

Palavras-Chave: Pessoa com Deficiência; Acessibilidade Educacional. 

 

INTRODUÇÃO  

  

O Direito a educação é um direito constitucional da República Federativa do 

Brasil de 1988, na qual é dito que todos, sem exceção, têm direito à educação, sendo 
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este um direito fundamental para atingimento do pleno exercício da cidadania e o 

desenvolvimento humano. 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. (BRASIL, 1988); (grifo nosso) 

Ao fazer uma interpretação do termo “todos”, presente no artigo 205 da 

Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), pode-se entender que se 

refere a todos os brasileiros, sem distinção, ou seja, independente de idade, sexo, 

condição econômica e social, bem como limitações físicas ou mentais. No entanto, 

esse direito fundamental ainda não alcança boa parte da população, por uma série de 

limitações do Estado, somadas ao descaso e corrupção do poder público. 

Sendo a educação o pilar de toda e qualquer sociedade, formadora e 

propulsora do desenvolvimento nacional é notória sua relevância e prioridade, assim 

pretende-se refletir sobre a efetiva inclusão das pessoas com deficiência ao acesso a 

este direito, tendo como norte, o princípio da dignidade humana. 

Embora a educação deva abarcar toda a população, por ser um direito 

fundamental deve beneficiar precipuamente os hipossuficientes, ou seja, aqueles que 

não detém das mesmas condições da maioria, e como tal precisam de suporte para 

tanto. Nesse sentido as pessoas com deficiência por não estarem substancialmente 

no mesmo patamar que os demais, precisam da proteção do Estado Democrático de 

Direito para desenvolver-se de forma digna. 

Considerando que o constituinte de 1988 optou pelo modelo garantidor (social) 

de Estado, consignou que tem o dever de proporcionar às pessoas em posição de 

desigualdade condições de acesso ao mínimo existencial, para isso deve prestar 

serviços com o intuito de concretizar os direitos sociais. Logo, o Poder Executivo, 

calcado nas leis que regem o ordenamento jurídico pátrio deve desenvolver políticas 

públicas para o atendimento das demandas sociais. 
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Percebe-se que o direito à educação não tem sido plenamente eficaz no que 

tange às pessoas com necessidades especiais, por isso, este trabalho tem a finalidade 

de apresentar um estudo sobre o tema, abordando-o de forma a não exauri-lo, mas 

para que seja objeto de discussão no âmbito jurídico, proporcionando uma reflexão 

social e cidadã a respeito desse problema que ainda se faz presente. 

A pesquisa abordará a educação especial como direito fundamental e 

universal, para tanto serão estudados os direitos e suas dimensões, com ênfase aos 

de segunda dimensão por envolver a problemática de pesquisa. Em seguida serão 

definidos alguns conceitos imprescindíveis ao bom desenvolvimento do trabalho, 

como por exemplo, o que se considera deficiência e o que é educação especial. Logo 

após pretende-se fazer uma abordagem das disposições legais inclusivas, estando 

elas distribuídas em tratados internacionais, na CRFB/88 e na legislação 

infraconstitucional. Objetiva-se essencialmente, demonstrar que embora a educação 

seja um direito destinado a todos, as pessoas com deficiência, em parte, encontram-

se excluídas faticamente desse contexto, pela assistência inadequada por parte do 

poder público.  

METODOLOGIA 

 Para o desenvolvimento deste estudo foi delimitado o macro-tema educação 

no viés educação especial, com abrangência no território nacional, tendo como base 

a legislação brasileira (Constituição, leis infraconstitucionais e Decretos), bem como 

alguns tratados e convenções que foram recepcionados pelo ordenamento jurídico 

pátrio, sendo elas a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, assinada em 

1948 na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU); a Conferência 

Mundial sobre Educação para Todos, 1990, em Jomtien na Tailândia, que teve por 

escopo o compromisso entre as nações para desenvolvimento da educação para 

homens e mulheres, crianças e adultos e o saneamento de mazelas educacionais; a 

Declaração de Salamanca, confeccionada em uma conferência na Espanha, 1994, 

organizada em prol da equalização de oportunidades para pessoas portadoras de 

deficiência; e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, 2007, que trouxe 
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algumas orientações a respeito do tema, principalmente no que tange a 

acessibilidade.  

Para embasamento teórico, foram utilizadas doutrinas de direito constitucional, 

bem como livros que tratam do assunto educação especial, sendo este estudo 

baseado em pesquisas bibliográficas utilizando-se o método dedutivo, que consiste 

em premissas que levam a um resultado lógico.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No decorrer deste estudo, notou-se que para a composição de uma sociedade 

justa e equânime imperioso que o Estado ofereça condições básicas aos seus, dando 

àqueles que encontram-se em posição de hipossuficiência, suporte para que possam 

elevar as perspectivas de vida. É vultosa a relevância de amparo estatal, pois segundo 

o IBGE existem 24,6 milhões de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, o 

que corresponde a 14,5% da população brasileira (dados de 2000). Logo, quando se 

oportuniza às PCD o devido acesso à educação, o governo está agindo em 

consonância com o princípio da dignidade humana, além de estar cumprindo o seu 

papel de garantidor e promotor do bem-estar social. Segundo o documento Política 

Nacional de Educação Especial (2007, p. 1) 

O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação 

política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa 

do direito de todos os estudantes de estarem juntos, aprendendo 

e participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação 

inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na 

concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e 

diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação 

à idéia (sic) de equidade formal ao contextualizar as 

circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora 

da escola. 

A Declaração de Salamanca (1994, p. 10) em seu artigo 38 diz que a 

“Preparação apropriada de todos os educadores constitui-se um fator chave na 

promoção de progresso no sentido do estabelecimento de escolas inclusivas. [...]”, 

dessa forma, não há de se falar em inclusão apenas com a matrícula dessas pessoas 
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em instituições de ensino, onde por vezes são desassistidas e não progridem 

educacionalmente por falta de acompanhamento. A qualificação de profissionais, bem 

como a estruturação de escolas, são ponto primordial para a acessibilidade.  

Segundo o IBGE “32,9% da população sem instrução ou com menos de três 

anos de estudo é portadora de deficiência. As proporções de portadores de deficiência 

caem quando aumenta o nível de instrução, chegando a 10% de portadores entre as 

pessoas com mais de 11 anos de estudo”. Nota-se que as PCD têm seu 

desenvolvimento escolar prejudicado, o que consequentemente atinge o mercado de 

trabalho e assim, a qualidade de vida desses indivíduos. Diante desse cenário, o 

Estado tem o dever de propor ações para reverter esses índices, zelando pelos 

princípios do Estado Democrático de Direito e precipuamente pela dignidade humana. 

CONCLUSÃO 

Como esperado, a afirmação “educação, direito de todos” (artigo 205 da 

CRFB/88) não pode ser interpretada de maneira extensiva, tendo em vista o alcance 

ainda limitado desse direito, pois não abarca parte considerável da população sendo 

este ainda um desafio a ser superado pelo Estado. 

Foi possível identificar que para o saneamento desta questão é preciso que 

haja, além de maior investimento em políticas públicas na área educacional e sua 

devida fiscalização pelos gestores públicos, acompanhando se estão sendo bem 

aplicadas e desenvolvidas, bem como a construção de escolas adaptadas somadas à 

qualificação de pessoal, sejam eles educadores, tradutores, psicólogos, dentre outros, 

para melhor atender à demanda de PCD. 
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A INFLUÊNCIA DO JORNALISMO DAS FONTES NOS TEXTOS 
PUBLICADOS EM SITES DE NOTÍCIAS: O CASO DE UM SITE 

POPULAR NO ESTADO DO TOCANTINS. 
 

Ana Natália Santos Lima150  

Flavio Augustus da Mota Pacheco151  

Pedro Henrique Noronha Colonia152 
 

 

RESUMO 

Neste trabalho busca-se compreender a forma como o jornalismo das fontes se 
apresenta no noticiário online, com enfoque político regional. Foi apontada a relação 
entre um site de notícia local e uma assessoria de imprensa institucional, assim como 
os critérios que determinam as publicações no veículo. De tal modo, busca-se 
observar a relação entre um site de notícias de Palmas e uma assessoria de imprensa 
política, analisando os releases produzidos pela fonte e posteriormente as publicações 
no referido veículo de comunicação online. Utiliza de métodos de análise e 
comparação dos releases produzidos pelas assessorias e do material publicado no 
site. Os resultados alcançados mostram que a mídia das fontes não apenas pauta o 
noticiário dos sites locais com enfoque político, mas está praticamente produzindo a 
notícia, pois dos textos analisados todos foram reproduzidos na íntegra ou com 
pequenas alterações. Percebe-se existir influência também do ponto de vista 
comercial, porém essa relação não está descriminada. Assim, revela-se forte ação do 
jornalismo das fontes em contraposição ao trabalho eminentemente jornalístico, 
consistente em investigar, eleger a notícia e noticiar com imparcialidade. 
Palavras – chave: Jornalismo Político. Assessoria de Imprensa. Jornalismo das 
Fontes. Sites de Notícias. Marketing Estratégico 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
A atividade jornalística se caracteriza pelo consumo de informação e o 

jornalismo que conhecemos hoje tem suas raízes democráticas no século XIX, 

momento em que foi verificado o desenvolvimento do primeiro mass media, a 

imprensa. Com a expansão dos jornais e o aumento de emprego no setor, exigia-se 

um novo objetivo: fornecer informação e não propaganda. Este novo modelo deu início 
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a valores que ainda hoje permeiam a atividade jornalística: a notícia, a independência, 

a objetividade, credibilidade e veracidade, além de uma noção de serviço ao público. 

A informação é uma poderosa arma de manter e direcionar a opinião pública. 

Sabendo disso, políticos, empresas, organizações e mesmo segmentos religiosos 

passam a organizar seus próprios meios de difundir suas ideologias e de estabelecer 

o contato com o público sem a interferência da mídia. Esta modalidade de 

comunicação, denomina-se ‘Mídia das Fontes’, onde a própria fonte produz e distribui 

suas informações a seu modo com o seu direcionamento.  

O release em algumas situações se apresenta tão completo que cabe ao editor 

apenas reproduzi-lo. Em contrapartida, o jornalista atuante na mídia deve se manter 

vigilante a este formato em que os releases se apresentam e buscar identificar os 

pontos onde a angulação da notícia está de acordo com que a fonte a descreve. 

Através dos conteúdos publicados, a mídia das fontes aos poucos substitui a função 

investigativa do jornalista. 

Nesse contexto, as assessorias de imprensa desempenham importante papel 

junto aos meios de comunicação, pois auxiliam e facilitam o trabalho dos jornalistas 

no acesso às informações. 

Neste estudo busca-se observar a relação entre um site de notícias de Palmas 

e uma assessoria de imprensa política, analisando os releases produzidos pela fonte 

e posteriormente as publicações no referido veículo de comunicação online. A fim de 

se discutir a que ponto as fontes fabricam suas próprias notícias e se utilizam de um 

veículo de comunicação para alcançar seus propósitos, velando-se na credibilidade já 

conquistada pelo veículo. 

O Manual de Assessoria de Imprensa, produzido pela Federação Nacional dos 

Jornalistas (2007) destaca a função desempenhada pelo assessor de imprensa como 

um serviço prestado às organizações e instituições públicas e privadas, que se baseia 

no envio de informação jornalística para veículos de comunicação em geral. 

Acerca do conceito apresentado pela Fenaj, observa-se grande ganho em 

importância das Assessorias de Imprensa no cenário Tocantinense. Em Palmas, por 

ser a capital do Estado, concentram-se os três poderes estaduais (executivo, 

legislativo e judiciário) e cada órgão do governo dispõe de profissionais habilitados 

para desempenhar funções junto à imprensa.  
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Mas a relação da mídia com as assessorias tem se reconfigurado à medida que 

as fontes estão produzindo não apenas pautas, mas produtos. Estes produtos como 

sites, boletins, jornais tem sido utilizado pela mídia não apenas como indutores de 

pauta, mas como a própria notícia finalizada. No caso dos releases, pode-se dizer até 

que houve uma evolução, pois, as assessorias hoje já mandam a matéria pronta, 

sabendo que, assim, a chance de ter a matéria reproduzida na íntegra é bem grande. 

Ou seja, a mídia das fontes tem produzido em grande escala a notícia da mídia. O 

papel do jornalista de investigar, de cobrir a pauta é substituído pela facilidade do que 

já vem pronto. E aí é que entra um problema crucial que afeta toda a dinâmica 

jornalística. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 Para o sucesso deste estudo que busca conhecer a influência do jornalismo 

das fontes nos textos em site de notícia, realizou-se pesquisa bibliográfica com temas 

relacionados à área da produção no jornalismo político, a cobertura política, as mídias 

e as assessorias de imprensa e o marketing atrelado ao jornalismo. 

A assessoria de imprensa Institucional da Prefeitura Municipal de Palmas foi 

selecionada para este estudo, a escolha se deu devido à alta quantidade de materiais 

(release) enviados aos sites, o que o torna uma fonte rica de informações ideal para 

este estudo. Já o site escolhido foi o T1Noticias abrigado no endereço eletrônico 

http://www.t1noticias.com.br, o site foi escolhido devido à popularidade no Estado e 

pelo elevado número de publicações voltadas à cobertura política municipal, além de 

apresentar estabilidade consolidada através de seis anos no ar em constante 

ascensão.  

Após definir a assessoria e o site, aplicou-se uma análise documental dos 

releases enviados pela assessoria e o material divulgado no site de notícia no período 

de 19 a 29 de setembro, este intervalo de 10 dias foi definido devido ao cronograma 

de entrega da pesquisa. 

 

 

http://www.t1noticias.com.br/
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a comparação dos releases produzidos pela assessoria de imprensa da 

Prefeitura de Palmas e a publicação no site de notícia, foi possível observar a 

relevância dada aos princípios jornalísticos na produção das matérias e compreender 

a função das assessorias de imprensa na busca pela formação da notícia de acordo 

com a ótica das fontes, ou seja o “Jornalismo das Fontes”, além da observação do 

papel da assessoria de imprensa e a maneira como os jornalistas se utilizam do 

marketing estratégico para alcançar a sociedade. 

Nos releases 1 e 2, observou-se que apesar da alteração do título, a matéria 

publicada no site de noticia é exatamente igual ao texto produzido pela assessoria de 

imprensa, não houve investigação de novas fontes, tampouco inclusão de um novo 

olhar ao tema sugerido pela assessoria, uma vez que a função do release é apenas o 

de orientar a formação da matéria. Com exceção do release 2, onde o editor do site 

buscou acrescentar novas informações, porém, estas não alteraram o direcionamento 

proposto pela ASCOM.  

 Observou-se ainda que o site de noticia segue um padrão de “chamadas”, onde 

resume-se o conteúdo do texto em um único parágrafo, esse parágrafo localizado logo 

abaixo do título dar-se o nome de chamada e está presente em todas as matérias 

publicadas no site. Os créditos estão apresentados nos dizeres “ASCOM”, que quer 

dizer “Assessoria de Comunicação”, porém desconsiderou-se o nome do repórter que 

de fato assinou os textos. 

O release 3, produzido pela assessoria de comunicação com o título “Prefeitura 

Promove passeio com idosos, crianças e adolescentes ao circo”, o texto não foi 

publicado na íntegra, no entanto não podemos afirmar que o mesmo sofreu alterações 

relevantes, pois a publicação ocorreu de maneira “compacta”, pode-se afirmar que o 

texto foi apenas resumido, manteve-se o direcionamento e a proposta inicial produzido 

pela assessoria. No formato de matéria o release passou a ter seu título substituído 

por “Prefeitura Promove integração”. 

Já o release 4, houve aproveitamento total do texto sendo publicado 

integralmente, mantiveram-se as fontes e a ideia proposta pela assessoria de 

imprensa, com total ausência de um novo olhar. O título proposto pela ASCOM foi 

“Santo Amaro passa a contar com endereçamento oficial” e na publicação do site 
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passou a se chamar “Setor Santo Amaro recebe endereçamento e passa a se chamar 

quadra Arne 81”. 

No release 5, observou-se que foi o texto passou por uma edição mais 

criteriosa pelo site de notícia. O texto produzido pela ASCOM não foi ao ar 

integralmente, porém serviu para orientação e enriquecimento de dados na produção 

da matéria. As falas citadas pelas fontes foram substituídas por novos personagens 

demonstrando a preocupação do site em pesquisar um novo direcionamento. O título 

enviado pela assessoria foi “Prefeitura fecha as portas na próxima quarta-feira, 30” e 

o mesmo foi alterado para “Prefeitura de Palmas fecha as portas na quarta-feira em 

apoio a paralisação dos municípios”, em relação aos créditos foram citados “com 

informações da ASCOM” demonstrando que o release serviu de complemento para a 

produção da notícia publicada pelo site. 

O release 6, foi publicado pelo site de maneira compactada, resumida, não 

houve novidades, com exceção do título que foi enviado pela assessoria “Município 

de Palmas conclui levantamento de ISS devido pelo governo do Estado”, na 

publicação pelo site recebeu o título “Prefeitura de Palmas aponta que Estado deve 

mais de R$ 5,9 milhões em ISS”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Identificou-se que o release vem aos poucos alterando o seu conceito, antes 

considerado como texto informativo auxiliador da imprensa com dados que apenas 

complementavam a construção da notícia ou seguiam para as redações como 

sugestão de pautas.  

 Hoje, o jornalista de assessoria, conhecendo a estrutura textual da mídia, os 

critérios de noticiabilidade e a linha editorial de cada veículo, redige os releases de tal 

maneira que o jornalista da mídia se identifica com as matérias, sendo desnecessário 

o retoque na estrutura textual. 

 A mídia das fontes não chega a ameaçar a produção jornalística, conforme 

registrou Seabra (2010), o jornalista recebe da sociedade o respeito e a legitimidade 

para interpretar os acontecimentos e oferecer uma visão de mundo conforme a sua 

ótica. 
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 As notícias relacionadas à política são bastante delicadas porque ao político só 

interessa serem reveladas as ações positivas. Para isso, o jornalista de assessoria 

produz o release de acordo com o público almejado e, sobretudo, com o efeito a ser 

causado. 

 Conforme Martins (2008) todo político é também bom articulador, nesse sentido 

a capacidade de manipular a opinião pública é a sua principal ferramenta de trabalho, 

se aliada à imprensa, aí então ela se torna mais poderosa.  
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RESUMO 

Este estudo busca descrever a contribuição da inovação para o crescimento de micro 
e pequenas empresas do seguimento de vestuário na região de Taquaralto na cidade 
de Palmas, Tocantins. Para atingir o objetivo desse estudo, foi aplicado questionários 
para a coleta de dados em 16 micros e pequenas empresas varejistas do segmento 
de roupas, previamente selecionadas. Pela análise dos resultados da pesquisa foi 
possível verificar que as empresas dessa região não têm realizado grandes 
investimentos em inovação. Com ênfase na dimensão cliente, que inclui a 
identificação da necessidade dos mesmos, verificou-se prioridade média quanto a 
essa dimensão, uma vez que os clientes são a base do crescimento de qualquer 
organização. O estudo propõe ações que podem melhorar o desempenho dessas 
organizações focando nesse aspecto, como o uso de avaliações indiretas para 
identificar o desejo dos clientes e as mudanças que eles almejam encontrar no 
ambiente.  
Palavras-chave: Inovação. Varejo. Vestuário. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
O Brasil tem vivenciado um momento conturbado quando se diz respeito à 

economia, e o assunto fica pior quando o olhar “sobrevoa” as micro e pequenas 

empresas. É nesse momento em que gestores devem triangular o olhar para 

oportunidades, inovações e estratégias. Considerando que as micro e pequenas 

empresas é de fato reconhecida como um dos maiores geradores de emprego do 

País, essa classe possui uma forte responsabilidade em termos de inovação. 
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De acordo com o Instituto para Desenvolvimento do Varejo – IDV (2010) o 

marcado varejista tem se destacado no cenário econômico brasileiro, com o passar 

dos anos sendo cada vez mais reconhecido. 

A participação ativa das pequenas empresas na economia nacional não é 

recente. Para Mattar (2011) o grande impulso do varejo no Brasil ocorreu com o 

começo da industrialização na década de 1940 durante e após o fim da segunda 

guerra mundial. 

O varejo brasileiro foi implementado copiando as experiências bem-sucedidas 

no exterior e, gradualmente, foi moldando-se às características do mercado, para, no 

fim da década de 1940 e início da década de 1950, começar um movimento de 

inovações no varejo. (MATTAR, 2011)  

Para o Movimento Brasil Competitivo (2008) na economia globalizada do século 

XXI, na qual a concorrência é mundial, a inovação é fator fundamental de 

competitividade, tão importante quanto a qualidade dos produtos e o atendimento aos 

clientes e muito mais importante que a redução de custos e preços.  

Neste sentido, questiona-se: Como a inovação pode contribuir para o 

crescimento de pequenas empresas? Para tentar responder a este questionamento, 

esse estudo tem como objetivo analisar a contribuição da inovação para o crescimento 

de micro e pequenas empresas na região de Taquaralto na cidade de Palmas –TO 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 Este artigo tem como objetivo descrever a contribuição da inovação para o 

crescimento de micro e pequenas empresas da região de Taquaralto. Para o referido 

trabalho utilizou-se de pesquisa bibliográfica, para o levantamento de referências a 

respeito da inovação no segmento varejo de vestuário. 

 Esta pesquisa se enquadra na classificação descritiva, com análise 

quantitativa. Conforme explica Marconi e Lakatos (2010) apud Selltiz et al (1965) 

afirmam que a finalidade da pesquisa é descobrir respostas para questões, mediante 

a aplicação de métodos científicos. 
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 Para Mertens et al (2007) metodologia cientifica é o estudo dos métodos de 

conhecer, de buscar o conhecimento. É uma forma de pensar para se chegar à 

natureza de um determinado problema, seja para explica-lo ou estuda-lo.  

 Para a coleta de dados será utilizado o questionário do programa Agentes 

Locais de Inovação (ALI) do SEBRAE, que tem como foco promover a inovação em 

micro e pequenas empresas para melhorar suas estratégias de competitividade 

empresarial. 

 Ao se definir as empresas obedeceu-se a critérios pré-definidos do Programa 

ALI, onde foram realizadas visitas nas lojas da cidade de Palmas na região de 

Taquaralto, mais precisamente na Avenida Tocantins que é o principal ponto 

comercial da região. A pesquisa foi realizada em 16 empresas varejistas pertencentes 

ao seguimento de vestuário. 

 3 Lojas de vestuário e tecidos; 

 7 Lojas exclusivamente de vestuário; e 

 6 Lojas que comercializam vestuário e calçados. 

 A coleta de dados se deu por meio da aplicação dos questionários, onde as 

respostas foram obtidas por meio de entrevistas com os proprietários ou gerentes das 

empresas em estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram obtidas médias por empresa e por dimensão permitindo assim a 

comparação por empresa e em conjunto, considerando o resultado da média por 

empresa ou dimensão.  

Tabela 01: Dimensões das empresas avaliadas 
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L1 2,6 5,0 5,0 4,3 1,0 3,0 3,0 3,0 2,0 1,0 2,0 3,0 2,1 2,8 

L2 3,0 5,0 3,0 3,0 2,0 2,0 1,0 1,7 3,0 3,0 2,0 1,0 2,1 2,4 

L3 2,0 5,0 5,0 2,3 1,0 3,0 2,0 1,6 2,0 3,0 2,0 1,0 1,9 1,7 

L4 2,0 5,0 4,0 1,7 1,0 3,0 2,0 1,3 2,5 1,0 1,0 3,0 2,4 2,3 

L5 2,6 5,0 4,0 1,7 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 3,0 2,1 1,7 

L6 4,0 5,0 2,0 2,3 2,0 3,0 1,0 2,3 1,0 1,0 1,0 3,0 2,1 2,3 

L7 4,0 5,0 3,0 3,0 3,0 4,0 1,0 1,7 3,0 3,0 1,0 1,0 2,1 2,7 



 

 

 481 

L8 3,0 5,0 3,0 3,7 2,0 2,0 2,0 1,7 2,5 3,0 2,0 1,0 2,4 2,6 

L9 3,0 5,0 5,0 2,6 4,0 3,0 2,0 1,7 2,5 1,0 2,0 1,0 1,0 2,6 

L10 3,0 5,0 5,0 3,0 5,0 4,0 2,0 2,0 2,5 3,0 2,0 3,0 1,9 3,2 

L11 3,0 5,0 4,0 3,0 3,0 2,0 3,0 2,0 2,0 3,0 1,0 3,0 2,4 2,3 

L12 2,6 5,0 3,0 1,7 3,0 1,0 4,0 1,3 3,0 3,0 1,0 3,0 2,1 2,6 

L13 2,0 5,0 5,0 3,7 2,0 1,0 1,0 1,6 2,0 1,0 2,0 1,0 2,1 2,3 

L14 2,0 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1,0 1,7 2,0 1,0 1,0 3,0 2,1 2,1 

L15 4,0 5,0 4,0 1,7 4,0 2,0 2,0 2,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 

L16 2,0 5,0 3,0 2,3 3,0 3,0 1,0 1,3 2,0 3,0 1,0 1,0 1,0 2,2 

Média 2,8 4,4 3,8 2,5 2,4 2,6 1,8 1,7 2,3 1,8 1,4 1,9 1,9 
 

Fonte: Da pesquisa (2015) 

  
 Ao analisar a dimensão Marca encontramos apenas uma empresa com taxas 

2,0, isso se deve ao fato da empresa não ter sua marca registrada e não usar sua 

marca nos produtos que vende. Quanto às demais empresas seus esforços são 

visíveis de divulgação e registro de marcar ao verificar suas taxas entre 3,0 e 5,0. 

 Analisando a dimensão Presença com taxas muito baixas percebe-se a 

fragilidade das empresas quanto ao seu crescimento no mercado, em sua maioria 

essas empresas não criaram novos pontos ou canais de vendas e nem estabeleceram 

novas relações com distribuidores e representantes. 

 A dimensão Processo também não obteve taxas consideráveis se comparada 

com as demais, podendo o motivo ser, receio de investir para crescer, por terem uma 

visão fechada da sua ambiência, não investiu em software, não mudou suas práticas 

de gestão. Nesses casos, a inovação não é vista como uma necessidade, pois 

consideram muito a rotina de comprar, estocar e vender, praticada em sua grande 

maioria.  

 Segundo Borges (1997) onde este explora que a empresa tem que entrar no 

mercado com seu público alvo já definido e deixar claras as intenções de permanecer 

no mercado. Para o autor os negócios resumem-se a vendas. Você cria clientes 

tomando iniciativas. Você seleciona o mercado-alvo e escolhe produtos que pode 

vender para eles, promove seus bens e serviços para torna o mercado ciente de que 

você está no negócio para oferecer aos clientes o que eles querem, e finalmente (você 

espera) concretizar a venda e começa o ciclo outra vez. (BORGES,1997) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este estudo descreve como as empresas varejistas de vestuário de pequeno 

porte na região de Taquaralto na cidade de Palmas investem em inovação. Nos 

últimos três anos, as empresas desse seguimento nessa região não buscaram 

grandes investimentos, mesmo vivenciando constantes mudanças. 

 Nesse contexto essas empresas mantiveram formas de gestão já usadas e que 

acreditam estar dando certo, na plataforma Ambiência Inovadora as médias variam 

entre 1,0 e 2,4 deixando claro assim que as mudanças e investimentos ainda são 

assuntos delicados para organizações que não ampliaram ainda a visão de marcado 

a longo prazo. 

 Na busca de clientes, algumas empresas conseguem oferecer uma forma 

diferenciada de compra a seus clientes, sendo o crediário próprio, essa facilidade na 

compra pode conseguir reter aquele cliente, mais simples que mantém suas contas 

em dia e que não busca as redes bancarias para ter um cartão de credito. Para 

divulgar sua marca e chamar a atenção dos clientes, as empresas utilizam mídias de 

carro de som e locutores em suas portas. 
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A GESTÃO DE FRETES FREE’S NO E-COMERCE 

 
Pollianny Figueiredo Malaquias156 

 Flavio Augustus da Mota Pacheco157 

Anna Carolina Coury Pacheco158 
 

RESUMO 

Com a informatização global e as variações no perfil de compra dos consumidores, 
muitas empresas intuíram oportunidades de ampliar seus negócios, aplicando então 
o e-commerce como forma de compra e venda. Contudo é necessário estar atento 
aos custos, sobretudo no que tange a logística, os fretes free’s. Desse modo, este 
estudo tem por objetivo analisar a gestão de fretes free’s no e-commerce. Para 
alcançar este objetivo teve como instrumento um estudo realizado com uma empresa 
que atua no comércio eletrônico – e-commercer. Este estudo se deu por meio de uma 
pesquisa bibliográfica e de campo com caráter descritivo e abordagem qualitativa. Os 
fretes free’s são um diferencial da empresa que fornece este benefício aos clientes, 
mas é imprescindível que se esteja atento aos custos provenientes deste como 
também aos demais envolvidos na cadeia produtiva. 
Palavras-chave: Logística, E-commerce, Mercado eletrônico 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
O e-commerce significa em português comércio eletrônico, sendo esta uma 

modalidade de comércio cujas transações financeiras são por meio de dispositivos e 

plataformas eletrônicas, onde são efetuadas compras e vendas de produtos em lojas 

virtuais. Segundo Nascimento; Silva; Santos (2009, p. 16) o “e-commerce” teve seu 

início na década de 90 quando foram criados os primeiros sites na internet com o 

objetivo de realizar transações comerciais. Inicialmente, as transações ainda eram 

bem pequenas, mas com a mudança no perfil do mercado mundial, não demorou 

muito para que este novo conceito de compra e venda se tornasse a maior e mais 

volumosa maneira de comercializar produtos ou serviços. De acordo com Ascensão 

(2015), o e-Commerce é um conceito aplicável a qualquer tipo de negócio ou 

transacção comercial que implique a transferência de informação através da Internet. 
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Sendo atualmente um dos mais importantes fenómenos da Internet em crescimento. 

Vale resssaltar, que esse comércio eletronico, permite que os consumidores realizem 

transações de bens e serviços através da internet, sem obstáculos como o tempo ou 

distância, na qual contempla uma gama de variedade de negócios, desde sites de 

retalho a sites de leilões. Segundo Webshoppers (2011, p. 08) o e-commerce no Brasil 

aumentou 40% em 2010 no 1° semestre se comparado ao mesmo período de 2009, 

com um faturamento de R$ 6,7 bilhões e tíquete médio de R$ 379. Dentre as ações 

que contribuíram para que o e-commerce atingisse a gama atual de clientes aderentes 

a esse método de compra e venda no mundo inteiro, pode-se destacar acesso a 

computadores e internet, preços mais acessíveis, maior comodidade, entre outras 

variáveis. Contudo cumpre destacar para que uma empresa de comércio eletrônico 

consiga obter vantagem competitiva, é imprescindível que se adote um modelo de 

concepção de negócio a baixo custo e, simultaneamente, se distinguir dos seus 

concorrentes por meio do relacionamento um a um, cujo marketing bem desenvolvido, 

é fundamental no mercado atual. Outro ponto importante é a logística aplicada neste 

mercado, considerando que este afeta diretamente na conquista do cliente, é a 

preocupação não somente no ato da venda, com preço, designer virtual, entre outros 

aspectos, mas também no pós-venda, a entrega e como o produto chegará até o 

consumidor. Assim, não se pode desconsiderar a existência dos fretes free’s’s no e-

commerce, cuja gestão eficiente e eficaz contribui significativamente para a 

lucratividade e o sucesso da empresa. Neste sentido questiona-se: Como funciona a 

gestão de fretes free’s no e-commerce nacional? Assim, para responder essa arguição 

esse trabalho tem como objetivo analisar a gestão de fretes free’s no e-commerce. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 O presente estudo se caracteriza em uma pesquisa bibliográfica e de campo 

com caráter descritivo e abordagem qualitativa. Segundo Álvaro (2011) diz que a 

pesquisa de campo busca, por meio de técnicas como entrevistas, questionários e 

outros, investigar a realidade de determinado grupo, de acordo com o problema e os 

objetivos estabelecidos. Duarte (2013) destaca que a pesquisa descritiva tem por 

objetivo descrever as características de uma população, de um fenômeno ou de uma 

experiência. Esse tipo de pesquisa estabelece relação entre as variáveis no objeto de 
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estudo analisado. A princípio foi feito uma busca sobre o tema em questão, em 

publicações em língua portuguesa com bases em teses e artigos extraídos da internet, 

livros, revistas, entre outras fontes de pesquisa, para compor a pesquisa bibliográfica. 

Após selecionar as produções, iniciou-se com uma leitura flutuante desses artigos 

para assim definir os que se alinhavam ao estudo. Para o desenvolvimento do estudo 

de campo foi utilizado como instrumento, um roteiro e estruturado para a entrevista 

com 19 perguntas, que foi aplicado com o proprietário de uma empresa de perfumes 

e cosméticos pela internet em Palmas, na qual não será identificada a fim de 

proporcionar a empresa entrevistada mais conforto ao responder ao questionário, com 

intuito também de obter maior veracidade nas respostas. Posteriormente, foi feito a 

análise dos resultados e de forma discursiva apresentada nos resultados e 

discussões. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A empresa entrevistada é situada em Palmas-TO há 06 (seis) anos, e atua 

atualmente com 04 (quatro) funcionários. Quando questionado o motivo pela qual o 

levou a abrir a empresa virtual, o empresário respondeu que o comércio eletrônico é 

o quarto canal de venda do grupo, e que a principal motivação é aumentar vendas e 

crescer a nível nacional. A empresa trabalha no ramo de perfumes e cosméticos, na 

qual optou por esta atividade em virtude de ser um grupo que já tem 40 anos de 

mercado. Referente a aceitação da loja no mercado Tocantinense, ainda é pouco 

conhecida, as principais lojas estão localizadas na região sudeste e nordeste do país. 

Tendo em vista a importância do marketing para o desenvolvimento de qualquer 

empresa, foi então perguntado quais as estratégias de marketing utilizadas para que 

a loja virtual fosse conhecida regionalmente e nacionalmente, assim respondeu que 

são várias ações em marketing digital para posicionar a loja no mercado nacional, 

passando por campanhas em blogs especializados, redes sociais, e-mail marketing 

com parceiros e com base de cadastros próprio. Há forte investimento em mídia digital 

e buscadores, principalmente o Google. Posteriormente foi instigado ao empresário, 

como ele trabalha com a competitividade virtual na sua área, obteve-se como resposta 

que produtos de alto valor agregado, como é o caso, é importante se ter um 

atendimento ao cliente muito bem feito, além de oferecer algumas comodidades a 
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custos próximos a zero, como o frete grátis e o parcelamento em até 10 x (dez vezes) 

sem juros por cartão de crédito. Como incentivo a loja virtual paga menos imposto e o 

incentivo fiscal e-commerce no Tocantins é de 1,5%. Pode se considerar um grande 

avanço para o estado do Tocantins os programas de incentivos fiscais para 

impulsionar a economia do estado, o que beneficiam as atividades industriais, 

comerciais e agropecuárias. O incentivo fiscal voltado ao e-commerce está na Lei 

Estadual nº 1.641/2005, que normatiza a prática de atividade comercial 

excepcionalmente via internet ou de venda por correspondência. No que se refere aos 

fretes free’s (fretes grátis) das empresas virtuais, para o empresário isso é um custo 

considerável sobre o faturamento bruto de qualquer empresa com este tipo de 

benefício aos clientes, em contrapartida, é também um diferencial competitivo muito 

importante que acaba atraindo o consumidor. 

O frete grátis é somente um dos vários custos variáveis que uma operação 

eletrônica tem, entre eles temos ainda os custos com fraudes, meios de pagamentos, 

parcelamentos, plataformas de vendas, são outros custos que precisam ser muito bem 

acompanhados. A empresa pesquisada atua na gestão dos custos e não somente 

com a gestão dos lucros, visto que os custos incidem diretamente nos lucros.  Na 

aquisição de mercadorias (vendas) há um controle pela empresa do valor mínimo a 

ser consumido pelo fornecedor para que o mesmo receba o frete grátis. Assim a 

empresa paga menos imposto (pelo incentivo fiscal do TO), controla o custo do frete, 

através de um frete médio que já está embutido no preço final da mercadoria. Ou seja, 

para qualquer lugar do país, o frete será grátis a partir de um determinado valor. 

Considerando também a importância da comunicação do cliente para com a 

empresa, foi questionado se há um canal de comunicação da empresa com o 

consumidor, visto que isso pode influenciar em uma venda on-line, então foi informado 

que o cliente pode entrar em contato com a central de atendimento ao consumidor 

pelo telefone 0800, totalmente gratuito, além de um canal por e-mail com protocolos 

de avaliação do atendimento para registros e acompanhamento. Contudo, os pedidos 

são totalmente assegurados e o cliente tem garantia de ressarcimento dos valores 

pagos ou o recebimento de um novo pedido. Isso contribui para que o cliente ao 

efetuar a compra, tenha mais segurança e satisfação. Todo esse processo de 

logística, entrega de mercadorias aos consumidores finais, depende de uma empresa 
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gerenciadora desse processo, no caso da empresa citada o responsável por essa 

logística e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Dentre os produtos mais 

vendidos, destaca-se os perfumes femininos, sendo este o público alvo, responsável 

por até 70% do faturamento total da loja. Para que seja possível o cumprimento de 

todos os pedidos a empresa trabalha com um estoque de mais ou menos um milhão 

de produtos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do que fora apresentado no decorrer deste estudo, ao analisar a gestão 

de fretes free’s no e-commerce, pode se considerar como de suma importância para 

a empresa, visto que este benefício é concedido ao consumidor, um ótimo controle e 

gerenciamento do que é vendido tanto com frete grátis ou não, pois qualquer erro 

pode acarretar em seríssimos transtornos financeiros ao empresário, e 

consequentemente um comprometimento (negativo) do sucesso da empresa. O 

mercado atual, com influência da globalização, está cada vez mais promissor no 

sentido da comercialização virtual, que a passos largos vem crescendo 

consideravelmente, visto que nesse mundo informatizado, cuja praticidade, 

comodidade, preços baixos e ótima logística são critérios essenciais para o 

desenvolvimento do e-commerce. Contudo, melhorias contínuas em aspectos como 

logística, site, formas de pagamento e o compromisso em satisfazer as necessidades 

do seu cliente, são fundamentais para as empresas atuantes no e-commerce 

assegurar a satisfação duradoura, estabelecendo um relacionamento sólido com o 

cliente. No que tange a logística, tem os fretes free’s fornecidos pelas empresas, 

sendo este um dos meios para atrair clientes, ser um diferencial no mercado 

competitivo. Na empresa tida como objeto de estudo, esse benefício para os clientes 

ao adquirir o produto comercializado é disponibilizado. Contudo, destaca-se a 

necessidade de fazer a gestão de custos, principalmente no que tange ao transporte, 

onde a gestão de custos se torna mais importante do que que a gestão de lucros, visto 

que para que se tenha um resultado satisfatório no ultimo depende do primeiro.  
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MARCA DE UM MUNICÍPIO: O CASO DA CIDADE DE PALMAS 

 
Vanildo Lisboa Veloso159 

 Flavio Augustus da Mota Pacheco160  
 

 
RESUMO 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar a marca da cidade de Palmas como ferramenta de 
marketing de lugares para alavancar o desenvolvimento económico e social. O estudo foi 
desenvolvido com base em um estudo bibliográfico, documental e quantitativo. Observou-se 
através da pesquisa qualitativa e documental que tanto a marca como o slogan são tratados 
como marca de gestão e não de cidade, mudando, portanto, a cada entrada de um novo 
gestor. Percebeu-se ainda através da pesquisa quantitativa que a população está em sintonia 
com as potencialidades do município e que acreditam que é necessário uma marca e slogan 
do município que não sejam marca e slogan de gestão, bem como entendeu-se a necessidade 
e a potencialidade que a marca e slogan possuem na atração de públicos para o município. 
Ainda a pesquisa quantitativa demonstrou que a população acredita ser necessária uma 
campanha de marketing de lugares para firmar a marca e atrair públicos. 

Palavras-chave: Marketing de Lugares, Desenvolvimento econômico, Marca. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
O município de Palmas localiza-se no estado do Tocantins, região norte do 

Brasil e região amazônica. Possuí visibilidade por ser uma cidade planejada, de clima 

muito quente. 

Hoje, em especial, os lugares competem entre si, constantemente, pela atração 

dos mais variados públicos, tais como: residentes, trabalhadores, visitantes, turistas, 

negócios, indústrias e mercado de exportação. 

Logo, necessita-se que tais públicos sejam capazes de trazer retorno 

econômico ao lugar, que se traduzam numa melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos e no aumento do desenvolvimento econômico, socialmente justo e 

sustentável.  

No século XXI, com a acentuação do processo de globalização mundial e, as 

especificidades que esse processo trás, deparamo-nos com um contexto de rápidas, 
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e muitas vezes severas, mudanças sociais e econômicas com forte influência sobre 

os lugares.  

Posto isso, o planejamento estratégico alicerçando-se no marketing de lugares 

assumi um papel fundamental na procura da definição de um projeto de 

desenvolvimento econômico, social e sustentável contribuindo assim para que o lugar 

se torne uma vitrine, com imagem definida e forte, justificando, portanto o que se 

pretendeu ao propor esse artigo. 

Logo, percebe-se a necessidade de um processo de gestão para lugares no 

qual se mobilize os agentes locais, crie-se um sentido de pertença a esses agentes, 

evidenciem-se suas potencialidades, defina-se e promova-se sua imagem, e assim 

sua marca, no intuito de atraírem-se os agentes externos, para assim, alavancar a 

competitividade. 

Neste contexto, na elaboração desse artigo pretende-se responder: como a 

marca de uma cidade, quando utilizada como ferramenta de marketing de lugares, 

pode alavancar o desenvolvimento econômico e social de um lugar, e em especial de 

Palmas?  

Logo para alcançar-se o objetivo de analisar a marca da cidade de Palmas 

como ferramenta de marketing de lugares para alavancar o desenvolvimento 

econômico e social, esse artigo divide-se em cinco etapas. Iniciará por esta 

introdução, momento em que a justificativa do trabalho, problema de pesquisa e 

objetivo são apresentados. A segunda pelo referencial teórico momento em que foram 

abordadas teorias sobre marketing de lugares, desenvolvimento econômico e marca 

para o município. Na terceira parte os tipos de pesquisas, bem como a forma de 

elaboração do estudo foram apresentados na metodologia.   

 Na parte quatro foi apresentada a análise e discussão dos resultados obtidos, 

ou seja, a auditoria para levantamento dos dados econômicos e sociais, bem como 

da pesquisa documental e qualitativa para levantamento do histórico das marcas de 

gestão adotadas durantes os 26 anos e pesquisa quantitativa para percepção do 

público local sobre as potencialidades de Palmas, as cores e lema da cidade, as 

vocações e a importância de ter-se uma marca consolidada. A quinta parte tratar-se-

á da conclusão sobre as discussões desse artigo, bem como recomendações. 
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MATERIAL E MÉTODOS  

 O levantamento de dados foi pautado em pesquisa bibliográfica, documental, 

qualitativa e quantitativa com amostragem probabilística estratificada. Quanto ao 

Instrumento de coleta de dados pautou-se na pesquisa documental e qualitativa sobre o 

referencial teórico e o histórico das marcas e slogan de gestão do município de Palmas ao 

longo de seus 26 anos respectivamente, pesquisa essa viável por haver apenas seis 

prefeitos na cidade ao longo de sua história. Neste contexto a seleção de dados quanto à 

pesquisa documental no que tange a referencial teórico pautou-se: marketing de lugares, 

desenvolvimento económico e social e marca no contexto de municípios.  

Quanto os demais dados foram analisados da seguinte forma: análise da formação do 

PIB no sitio do IBGE e análise de indicadores sociais no sitio do PNUD. 

Quanto ao instrumento de coletas de dados para a pesquisa quantitativa deu-se 

através de questionário de 22 perguntas respeitando os critérios da tabela de confiança para 

uma amostra de 256 questionários (população de até 1.000.000 de habitantes) com erro 

amostral de 5% e Split 80/20. O citado questionário foi aplicado via internet, utilizando como 

cenário a rede social facebook e perfil de pessoas estratégicas para disseminar o questionário 

para todas as macro áreas da cidade de Palmas como explicitado no item quatro. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quanto à pesquisa quantitativa utilizou-se questionário de 22 perguntas 

respeitando os critérios da tabela de confiança para uma amostra de 256 

questionários (população de até 1.000.000 de habitantes) com erro amostral de 5% e 

Split 80/20. Na primeira pergunta questionou-se a idade da amostra, obtendo-se os 

seguintes dados: 40% situam-se entre 21 e 30 anos, 34,9% entre 31 e 40 anos, 12,2% 

entre 41 e 55 anos, 9,4% entre 15 e 20 anos e 3,5% entre 56 ou mais anos. 

Na quinta pergunta abordou-se a bandeira do município, através da pergunta: 

quais as cores da bandeira de Palmas? No que tange a esta pergunta o resultado é 

que 76,4% da amostra não conhecem as cores da bandeira do município e que 

apenas 23,6% optaram pela resposta correta. Na sexta pergunta indagou-se o lema 

do município de Palmas, ou seja, o lema que está escrito no brasão do município. 

Com relação a esta pergunta percebe-se que 60,3% não conhecem o lema e 43,3% 

associam o lema a questão de oportunidades, palavra essa que foi o motivo de boa 



 

 

 492 

parte da população para se deslocar à Palmas, sendo que apenas 39,7% acertaram 

ao questionamento. No que tange a questão de número sete perguntou-se aos 

participantes da amostra se eram nascidos no Tocantins. A questão resultou-se: 

71,8% Não e 28,2% sim. Na questão de número oito perguntou-se à amostra não 

originária do Tocantins a região de origem. Observou-se que: 27 % são da região 

sudeste, 21,6% do Centro Oeste, 20% do Nordeste, 15,7% do norte e 15,7% do Sul. 

Na questão de número nove perguntou-se o que trouxe o público da amostra á 

Palmas: para 54,6% as oportunidades, 22,5% outros motivos, 14,5% posse em 

concurso público, 4,8% acompanhar cônjuge, 3,5% qualidade de vida. Observa-se na 

pergunta de número nove novamente a palavra oportunidade, termo muito utilizado 

pelos moradores do município para responder questões desse tipo. Quanto à questão 

de número dez, questionou-se acerca das notícias sobre Palmas veiculadas no 

noticiário nacional, se a amostra acredita que na maioria era ruim a imagem da cidade: 

para 71,6% sim e 28,6 não. Nota-se que a situação de corrupção altamente debatida 

em nível nacional, atinge também o município de Palmas, sendo esta a opção mais 

recorrente entre o público pesquisado, ou seja, 58,3%.  Questionou-se no item doze 

se a amostra acreditava que a cidade era propicia a prática de esportes resultando-

se: 93,7% sim e 6,3% não. Ainda sobre o tema esportes questionou-se na pergunta 

treze qual o esporte que mais caracteriza Palmas e as respostas é que 66,8% da 

amostra identifica-se com esportes praticados a beira do lago da cidade de Palmas e 

20,3% com a corrida de rua. Quanto à questão de número quatorze abordou-se o meio 

ambiente através da pergunta: você acredita que Palmas é um exemplo quanto à 

questão ambiental? Para essa questão obteve-se o seguinte resultado: 61% não 

acreditam na cidade como exemplo e 39% sim. Para a questão de número quinze 

perguntou-se: Você acredita que Palmas é a cidade da qualidade de Vida? Para 

91,7% sim, enquanto que para 8,3% não. Na questão de número dezesseis 

questionou-se: Você acredita que há falhas na atração de indústrias para o município? 

Para 96% da amostra sim e para 4% não. 

Denota-se, portanto que a população acredita que uma boa campanha de 

divulgação ajudará na atração de público. Na questão de número dezoito questionou-

se: no caso de investimentos em atração de indústrias você prefere? As respostas 

obtidas foram: 79,9% indústrias limpas, 18,5% qualquer tipo de indústria e 1,6% 
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outras. No que tange a questão de número dezenove indagou-se sobre o turismo em 

Palmas: para 54,2% o turismo necessita ser desenvolvido, 45,5% está em 

desenvolvimento e 0,4% é desenvolvido. Quanto a questão de número vinte 

perguntou-se: Você concorda que hoje a cidade de Palmas é uma cidade 

administrativa apenas? 75,5% disseram que sim e 24,3% não, reforçando, portanto, o 

postulado sobre o PIB de serviços e a necessidade de desvinculá-lo do setor público.  

Percebe-se, que o slogan mais internalizado pela amostra é o slogan não oficial da 

atual gestão municipal, ou seja, “a mais brasileira das capitais” com 29,90%, seguido 

por “terra das oportunidades” 11%, “capital do cerrado” 9,80% e em quarto lugar o 

slogan oficial da atual gestão “alegria de ver acontecer” com 9,40%. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebeu-se através desse estudo e principalmente no que tange ao quesito 

econômico e social que a cidade de Palmas vem em uma constante evolução de seus 

indicadores, porém apresentando um problema pouco debatido que é a grande 

dependência do PIB de Serviços.  

Analisando-se todos os parâmetros conclui-se que, no conjunto marca e 

slogan, a prefeitura de Palmas na atual Gestão se aproximou mais do que seria algo 

ideal na criação e divulgação de uma marca para a cidade. 

Notou-se ainda, através de pesquisa quantitativa, que a população acredita que 

a maior falha na atração de indústrias se deve à falta de campanha de marketing por 

parte da prefeitura o que denota o entendimento da população da necessidade de se 

vender o município como atrativo para atração de investimentos do setor privado. 

Verificou-se ainda que 93,30% da amostra pesquisada acredita ser importante a 

prefeitura ter uma marca para divulgação do município e atração de mercados alvo. 
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O MARKETING AMBIENTAL E COMO FATOR COMPETITIVO EM 
UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

 
Luan de Souza Soares161 

Flavio Augustus da Mota Pacheco162 

 Pedro Henrique Noronha Colonia163 

 
RESUMO 

Este estudo tem o objetivo de mostrar o que é o marketing ambiental, seus conceitos 
e também sua importância como estratégia de mercado em uma organização, nesse 
caso, a Caixa Econômica Federal. A realização deste trabalho foi feita por meio da 
abordagem exploratória com base em uma pesquisa bibliográfica. Foram explorados 
os conceitos e características pertinentes ao marketing, marketing ambiental, 
sustentabilidade, empresa verde e os programas socioambientais na Caixa. Foi 
possível concluir que o marketing ambiental se mostra como essencial para a 
população e para a imagem de um grande banco público, como a Caixa Econômica 
Federal, sendo um objeto de valor que interessa às organizações e à sociedade. 
Palavras-chave: Marketing. Marketing Ambiental e Meio Ambiente. 
 
 
INTRODUÇÃO 

Com o início da revolução industrial no século XVIII, surge uma nova fase de 

expansão da produção industrial. A partir de então, a ideia de crescimento rápido 

torna-se dominante, criando-se modelos de desenvolvimento voltados para o 

crescente aumento da produção, e, consequentemente, do consumo. O consumo 

passou a fazer parte da cultura das pessoas, atingindo níveis elevados nunca vistos 

antes. Para Dias (2009), estamos vivendo uma “crise ambiental”. Para garantir a 

produção em grande escala e o elevado consumo, os recursos naturais começam a 

ser usados de forma massiva e sem controle, como se fossem intermináveis, 

provocando impactos ambientais em nível mundial, que crescem numa velocidade 

sem precedentes. Segundo Dias (2009), o marketing tradicional teve um papel 

importante no processo de induzir as pessoas a consumir mais do que realmente 

necessitam, o que exigia uma resposta das empresas para atender à demanda, 
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ocorrendo um efeito em escala entre o crescente consumo e a maior exploração dos 

recursos naturais. Com isso, o marketing tradicional e as empresas foram apontados 

pela sociedade como uma das causas essenciais para a deterioração do meio 

ambiente. A partir de então, nasce na década de 70, o conceito de marketing 

ambiental, também conhecido como marketing verde ou ecológico, que se assemelha 

ao conceito de marketing, porém, apresenta o fator meio ambiente em sua definição. 

Segundo Peattie (1995, apud DIAS, 2006), marketing ambiental é “um processo de 

gestão integral, responsável pela identificação, antecipação e satisfação das 

demandas dos clientes e da sociedade, de forma rentável e sustentável”.   

 Com um novo olhar sobre a questão ambiental, o marketing tem um novo 

desafio, construir uma sociedade de consumo sustentável, tendo como público-alvo 

um tipo de consumidor, que está cada dia mais comum, os chamados “consumidores 

verdes”. Os consumidores verdes são aqueles que dão preferência aos serviços e 

produtos ecologicamente corretos, em vez de produtos que causam danos ao meio 

ambiente, e, estão, através da consciência ambiental, mudando a forma do consumo, 

e consequentemente, criando uma nova demanda para o marketing.  Nesse sentido, 

na década de 80, a Caixa Econômica Federal iniciou suas atividades nas questões 

ambientais, através de programas de desenvolvimento urbano e saneamento 

ambiental. Em seguida, a empresa aderiu ao Protocolo Verde do Governo Federal, 

documento que estabelece as principais diretrizes para financiamento de projetos 

pelas instituições oficiais de crédito. 

 A Caixa iniciou também o financiamento de projetos para desenvolvimento de 

metodologia em gestão ambiental, criou o Comitê Caixa de Política Ambiental 

Corporativa, uma Superintendência Nacional de Responsabilidade Social Empresarial 

e uma Gerência Nacional de Meio Ambiente. Todas essas iniciativas visam alinhar a 

Caixa às novas exigências legais e de mercado sobre responsabilidade 

socioambiental. É uma forma de gestão, onde a questão ambiental é levada em conta 

em todas as etapas dos processos de produção, sendo integrada na cultura 

organizacional da empresa. 

 Nesse cenário, qual o papel do marketing ambiental para mudança de 

comportamento dos consumidores e das organizações? E como ele pode ser vital 

para estratégia de negócios em um Banco, como a Caixa Econômica Federal? 
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MATERIAL E MÉTODOS  

 Considerando que o presente trabalho tem o objetivo de mostrar o que é o 

marketing ambiental, seus conceitos e também sua importância como estratégia de 

mercado na Caixa Econômica Federal, a pesquisa será do tipo exploratória. A 

pesquisa exploratória compreende em adquirir os conhecimentos necessários para 

a descoberta de respostas e soluções aos problemas propostos. A pesquisa é 

totalmente bibliográfica, portanto os dados coletados compreendem todo conteúdo 

explorado.  Os dados foram coletados entre Setembro e Outubro de 2015 por meio 

de pesquisas bibliográficas em livros, artigos e relatórios. Os livros foram 

principalmente utilizados para fundamentação de conceitos e ideias e os relatórios 

para dados mais relacionados à Caixa Econômica federal. Quanto aos métodos de 

análise dos dados, a forma de abordagem utilizada nessa pesquisa foi a qualitativa, 

sendo utilizados poucos dados quantificados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Como resultado deste trabalho foi possível identificar uma nova tendência de 

consumo, o consumo sustentável, fator que cria uma demanda com um potencial 

incrível para o marketing. Essa nova demanda é formada por consumidores que levam 

em conta a preservação do meio ambiente. Esses consumidores, chamados de 

consumidores verdes, priorizam os produtos e as empresas ambientalmente 

responsáveis e dão menos valor aos produtos e empresas que agridem de forma 

irresponsável o meio ambiente. Os consumidores verdes, que estão 

exponencialmente tomando uma parcela maior do mercado consumidor surgiram com 

a chamada crise ecológica, uma crise ambiental que pode levar a escassez de 

recursos naturais, e consequentemente se tornando uma ameaça à vida. Por esse 

motivo, as pessoas passaram a refletir e começaram a considerar a necessidade de 

olhar com mais atenção a questão do meio ambiente e assim formaram um mercado 

consumidor que ainda é pouco explorado, porém, crescente. Como resultado, vimos 

que a partir da conscientização das pessoas sobre a preservação do meio ambiente, 

tendo como consequência o aumento da demanda por produtos ecológicos, as 

empresas e o marketing, que são considerados os vilões pela deterioração do meio 

ambiente, se sentem obrigados a reverter essa imagem negativa. Com isso o conceito 
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de marketing ambiental nasce, em função das consequências negativas que o 

marketing comercial trouxe, como o consumo desnecessário e em grande escala. É 

identificado também o conceito de marketing ambiental. O conceito de marketing 

ambiental, ainda pouco conhecido do público geral, apesar da sua relevância, é 

apenas o conceito de marketing acrescentando-se a variável meio ambiente no seu 

significado. O marketing ambiental, nos tempos atuais se mostra essencial, tanto para 

as empresas, quanto para a sociedade. Para as empresas como uma forma de 

aumentar a competitividade e ganhar valor de imagem diante do consumidor, e 

importante para a sociedade como um todo, agindo como fator social, no sentido de 

ser uma ferramenta essencial para a mudança de hábitos e costumes em relação ao 

meio ambiente.  

 

Análise do marketing ambiental na Caixa 

 Tomando como exemplo um estudo prático de implemento do marketing 

ambiental, foi analisado o banco Caixa Econômica Federal, que adotou várias 

medidas de gestão em relação à sustentabilidade e ao desenvolvimento sustentável. 

 Vimos que bilhões de reais são investidos através de financiamentos, 

exclusivamente em projetos de desenvolvimento sustentável. Grandes cifras de 

valores em financiamento para esses tipos de projetos começaram apenas nos 

tempos mais recentes, nos anos 2000. Valores que só tendem a aumentar, de acordo 

no a nova demanda. Essa nova demanda criada pelo aumento da preocupação global 

com o meio ambiente fez com que a Caixa reservasse um lugar de destaque do tema 

sustentabilidade no seu planejamento estratégico 2012-2022. Ao contrário de hoje, 

até pouco tempo atrás, a sustentabilidade não tinha muita importância no 

planejamento estratégico. Foi possível analisar também que a sustentabilidade 

passou a compor o portfólio de produtos e serviços. Assim como na cultura 

organizacional, o fator responsabilidade socioambiental tem que estar presente em 

todos os níveis da empresa, incluindo os produtos e serviços, o planejamento, nos 

meios de produção e na imagem da organização. Por fim, o objetivo foi alcançado 

quando foi possível mostrar, por meio de vários conceitos e ideias, colocados de 

maneira coesa e prática, o quão importante é o marketing ambiental e como a Caixa 
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Econômica Federal o implementa, como uma ferramenta de competitividade de 

mercado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O marketing ambiental é relativamente novo, uma vertente do marketing 

tradicional que começou a ganhar espaço a partir da segunda metade do século XX, 

quando os problemas ambientais causados pela ação do homem começaram a se 

mostrar preocupantes para a sociedade. Quando teve início a revolução industrial no 

século XVIII, os modos de produção e consumo elevaram-se de maneira 

extraordinária, provocando uma grande expansão econômica. Para sustentar a 

produção em grande escala e o consumo em massa, os recursos naturais são 

consumidos de forma insustentável, tornando-os cada vez mais escassos e 

provocando impactos ambientais sem precedentes. Com os danos ao meio ambiente 

constantemente se intensificando, a sociedade percebeu que a vida humana corre um 

sério risco. A partir daí, mais intensamente na década de 70 do século XX, iniciou as 

lutas pela causa ambiental e a percepção dos governos que deveriam intervir através 

da legislação na preservação do meio ambiente. O marketing foi um dos principais 

responsáveis pelo aumento do consumismo desnecessário da população. Então, a 

sociedade começou a responsabilizar as empresas pelo aumento do consumo. Diante 

desse quadro, o marketing tradicional teve que se adaptar às mudanças de valores 

da sociedade, passando a considerar o fator ambiental em sua filosofia. Assim, nasceu 

um novo conceito de marketing, o marketing ambiental, que tem um grande desafio: 

reeducar a sociedade para o consumo sustentável. Para mostrar um caso prático, foi 

analisado a integração do marketing ambiental em uma grande organização, a Caixa 

Econômica Federal, onde vimos como uma nova demanda gerada pela questão 

ambiental muda a percepção das pessoas em relação às empresas, que 

consequentemente se veem obrigadas a mudança também. Com o presente trabalho, 

foi possível analisar a grande importância do marketing ambiental. Uma ferramenta 

poderosa, capaz de mudar culturas, ideias e costumes, sempre visando o alcance de 

objetivos ao bem comum. 
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RESUMO 
 
O estudo tem por objetivo identificar estratégias de retenção praticadas pelas micro e 
pequenas empresas de Porto Nacional-TO. O estudo teve abordagem quantitativa, e 
para coleta de dados utilizou-se questionário estruturado, com escalas múltipla 
escolha, dicotômica, hemizada, e avaliação verbal, composto por 09 perguntas 
fechadas, o qual foi elaborado segundo Nolêto (2012). O questionário foi aplicado a 
10 (dez) micro e pequenas empresas de Porto Nacional. Com a pesquisa pôde-se 
observar a não preparação dos empresários sobre as práticas de relacionamento com 
cliente, pois não utilizam mecanismos para reter os clientes. Observou-se a 
preocupação com o retorno do cliente para consumir em seu estabelecimento, mas 
não trabalham diferenciando o atendimento. Os pesquisados informaram que o meio 
mais utilizado é o próprio dialogo e trabalha o desconto em quantidade de compras. 
Investimento em redes sociais ainda não são utilizadas da forma com que se tenha 
um retorno e cadastro de seus clientes não praticam. 
Palavras-chave: Retenção; Estratégias; Relacionamento; Fidelização 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 O cenário empresarial brasileiro é composto por sua maioria de micros e 

pequenas empresas, seja pela criatividade do povo brasileiro, necessidade, ou 

facilitação governamental esse dado é um grande marco na realidade do país, 

atualmente no mercado brasileiro são 16.028.260 micro e pequenas empresas ativas 

93,4% de acordo com o empresômetro MPE. Em contrapartida muitas micros e 

pequenas empresas fecham suas portas com até três anos de funcionamento por 

vários problemas como: falta de planejamento estratégico, competitividade, falta de 

controles financeiros, ou ainda estímulos de relacionamento com o cliente. No ano de 

2016 o MPE registrou mortalidade de 23.166 das Micro e pequenas empresas 

brasileiras. Se o micro e pequeno empresário tem problemas de planejamento em 

toda sua empresa, provavelmente ele não terá o cuidado necessário com o 
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planejamento de relacionamento com o cliente. O mandamento mais importante para 

aplicação do marketing de relacionamento é construir um relacionamento duradouro 

oferecendo-lhes serviços e produtos que os agradem (Bird, 1991, p 28). O marketing 

de pequenas empresas consiste em todos as atividades do negócio que conduzem à 

criação, desenvolvimento e entrega de um pacote de valor para satisfação das 

necessidades do cliente. Plano de marketing consiste em análise de mercado, 

concorrência, estratégias, produtos e serviços, distribuição, promoção e preço. 

Lembre-se a satisfação dos clientes não é o modo para alcançar uma meta, ela é a 

própria meta! Longenecker etal (2007). Nota-se que atualmente existe uma grande 

necessidade em gerar uma relação de confiança duradoura com os consumidores. A 

forma de interpretar e aplicar esses conceitos pode oferecer grande vantagem 

competitiva para a organização. Drucker (1998) já afirmou há vários anos que o 

objetivo de um empreendimento é criar um cliente e o lucro é a recompensa que se 

ganha por criar um cliente satisfeito. Para Poser (2001), CRM pode ser interpretado 

como um modelo estratégico para facilitar o gerenciamento do conhecimento e 

tomadas de decisões de ações que almejam as premissas do marketing de 

relacionamento. Neste sentido, o presente estudo tem por objetivo identificar 

estratégias de retenção praticadas pelas micro e pequenas empresas de Porto 

Nacional-TO. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 Foi utilizado pesquisa bibliográfica para obter informações sobre o tema, 

segundo Casarin e Casarin (2012, p. 46), é importante fazer uso de artigos, teses, 

dissertações, livros etc. escrito por outros autores sobre o tema em questão. Trata-se 

também de pesquisa exploratória de acordo com esses mesmo autores (2012, p. 40) 

a pesquisa bibliográfica tem como objetivo proporcionar um conhecimento sobre 

determinado problema ou fenômeno. Utilizou-se também pesquisa descritiva com 

abordagem quantitativa, que segundo Casarin e Casarin (2012, p. 41) “procuram 

caracterizar e identificar opiniões, atitudes ou crenças de um determinado grupo de 

população”. E utilizou-se ainda a pesquisa de campo, cujos argumentos atestam que 

“Nesse tipo de pesquisa os dados são obtidos diretamente com os informantes 
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principalmente por meio de questionários e entrevistas, além de suas variantes como 

grupo focal, técnico de Delphi, protocolo verbal” (CASARIN e CASARIN, 2012, p. 

45,46). 

Atualmente em Porto Nacional-TO, encontra-se ativas 2 mil micro e pequenas 

empresas. Foi utilizada amostra não probabilística por conveniência, considerada 

como “aquela em que a seleção dos elementos da população para compor a amostra 

depende ao menos em parte do julgamento do pesquisador ou do investigador no 

campo” (Administração Online, 2001). Para coleta de dados utilizou-se questionário 

estruturado, com escalas múltipla escolha, dicotômica, hemizada, itemizada e 

avaliação verbal, composto por 09 perguntas fechadas no qual foi elaborado por Helen 

Cristine dos Santos Nolêto, o questionário foi aplicado a 10 (dez) micro e pequenas 

empresas de Porto Nacional. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta etapa serão apresentados os resultados obtidos através do questionário 

aplicado aos gerentes e/ou proprietários das micro e pequenas empresas no ramo 

alimentício de Porto Nacional-TO. O questionário estruturado com escalas múltipla 

escolha, dicotômica, hemizada, itemizada e avaliação verbal, a pesquisa é composta 

por 09 questões. Ressalta-se que o estudo foi feito com 10 micro e pequenas 

empresas de Porto Nacional- TO, O propósito desta etapa é identificar estratégias de 

retenção de clientes praticadas pelas micro e pequenas empresas. Para efeitos dessa 

publicação, considerou-se 09 questões. Evidencia-se nessa etapa, os resultados do 

questionário aplicado aos gerentes das micro e pequenas empresas. Verifica-se que 

nas empresas pesquisadas, 22,22% iniciaram suas atividades há menos de 1 ano; 

11,11%  trabalham entre 3 a 5 anos, outros 33,33% comerciam entre 5 a 10 anos. O 

restante, 33,33% atuam no ramo mais de 10 anos. Constatou-se que as empresas 

possuem baixo quantitativo no quadro de funcionários, 11,11% tem de 1 a 2, 44,44% 

tem de 3 a 4, 22,22% tem de 5 a 6  e 22,22% tem de 9 a 10; Nota-se que 42,86% dos 

pesquisados fazem uso da internet para se relacionar com seus clientes, 14,29% 

mídias digitais, 7,14% utiliza-se de telefone, 14,29% rádio e 7,14% não utiliza canais 

de comunicação; 77,78% nunca realizou nenhuma pesquisa de satisfação com seus 
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clientes e 22,22% já realizou alguma pesquisa de satisfação; dos pesquisados 66,67% 

dos proprietários informaram que o que leva  os  clientes  a  escolherem  seu  

estabelecimento  é  a variedade  de produtos, 16,67% pelos serviços prestado pelos 

atendentes, 8,33% confirmaram que é a facilidade de acesso e 8,33% afirmaram que 

são os preços praticados em relação à concorrência; Segundo a pesquisa 11,11% dos 

proprietários informaram que conseguem identificar quais são os seus clientes mais 

lucrativos, mas para isso precisam de tempo, outros 22,22% informaram que 

identificam rapidamente, 66,67% responderam que não identificam.Todos os 

empresários praticam ações voltadas para o relacionamento com seus clientes, visto 

que este é um meio para retenção dos mesmos, 10% utilizam brindes, 10% cartões 

fidelidade 70% costumam usar dessa estratégia ofertando desconto pela quantidade 

de compra e 10% não utilizam ações para relacionar-se com seus clientes. 

 

CONCLUSÃO 

Este trabalho tem como objetivo identificar quais estratégias de retenção são 

praticadas pelas micro e pequenas empresas de Porto Nacional. Com este estudo 

pôde-se observar o nível de preparação e atualização dos empresários quanto a 

relacionamento com cliente. Os principais erros cometidos pelas empresas são a não 

utilização de informações e coleta de dados sobre os clientes e a falta de pesquisa 

para avaliar a satisfação dos clientes, a falta de relacionamento com cliente 

impossibilita o alavancar de qualquer empresa, perde-se a possibilidade em reter seus 

clientes e conquistar novos através do marketing boca boca. Neste contexto pode-se 

considerar que as micro e pequenas empresas de Porto Nacional-TO, falham no 

quesito de relacionar-se rotineiramente com seus clientes não promovendo a 

fidelidade por parte da clientela. É importante citar que atualmente há diversas formas 

de marketing para atingir o público-alvo de uma empresa, seja ela qual for, há a 

internet como aliada. Em meio a tantas redes sociais existentes que podem ser 

utilizadas para promover sua empresa, pode-se divulgar promoções, promover 

facilidades no ato do pagamento, brindes e descontos. Sem contar que é importante 

analisar qual meio de comunicação facilmente atinge seus clientes, se por meio de 
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classificados, TV ou rádio requer uma análise para se obter de forma mais eficaz o 

retorno. 
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A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS: 

ESTUDO REALIZADO EM UMA AGÊNCIA BANCÁRIA EM PORTO 

NACIONAL – TO. 

Taylane Farias Alencar166  

Flavio Augustus da Mota Pacheco167 

 

 

RESUMO 

O objetivo dessa pesquisa é mostrar as definições e evidenciar a importância do 
treinamento e desenvolvimento nas organizações, usando como objeto da pesquisa, 
a agência bancária na cidade de Porto Nacional-To. O método utilizado foi o 
bibliográfico-descritivo. Foi utilizado abordagem quantitativa por meio do uso de 
aplicação de questionário a todos os colaboradores da empresa. Com o estudo oi 
possível ressaltar que a empresa necessita aperfeiçoar em alguns aspectos 
estruturais sobre treinamento, mas que no geral, possui fator positivo frente aos 
colaboradores. 
Palavras-chave: Treinamento; desenvolvimento; empresas; funcionários 
 
 

INTRODUÇÃO 

 O treinamento é uma fonte de lucratividade e enriquece o patrimônio humano 

das organizações, sendo o responsável pela formação do capital intelectual. Contudo, 

é possível que alguns gestores lancem mão do treinamento como estímulo e 

motivação para sua equipe de trabalho. Podendo nesse intuito, conciliar o 

desenvolvimento das habilidades e técnicas dos homens, propiciando um melhor 

rendimento operacional e ambiente de trabalho mais agradável. O treinamento é algo 

simples para quem o utiliza, no qual este pode ajudar bastante para que as pessoas 

sejam capazes de se superar e fazer coisas nunca feitas, sem o auxílio de outra 

pessoa. Boog (1994, p. 67, apud Girardi, 2008, p. 88). As pessoas constituem o 

principal patrimônio das organizações composto de pessoas, que vão desde o mais 

simples operário ao seu principal executivo, passou a ser uma questão vital para o 

sucesso do negócio. E também o principal diferencial competitivo das empresas bem-

sucedidas. Como definem Pedro e Olivieri (2008, p. 77): “Treinamento, 

estrategicamente, é planejar, analisar mudanças, aplicar, avaliar, colocar o capital 

                                                           
166 Acadêmica do curso de Administração. Fapac Itpac Porto – Campus Porto Nacional -TO  
167 Professor do curso de Administração Fapac Itpac Porto; flavio@catolica-to.edu.br 

mailto:flavio@catolica-to.edu.br


 

 

 507 

humano engajado em todo o processo de gestão do negócio”. Para a implementação 

do Treinamento & Desenvolvimento, tem-se por obrigação a primazia das pessoas, 

do espaço funcional, dos recursos financeiros e dos materiais disponíveis, além do 

objetivo que fez a identificação da necessidade do Treinamento & Desenvolvimento. 

As empresas através do treinamento e desenvolvimento buscam melhorar as 

habilidades dos seus funcionários, tornando-os melhores, analisando seu 

crescimento. O treinamento e desenvolvimento têm o objetivo de desenvolver seus 

funcionários, fazendo com que realizem melhor suas atividades na empresa, obtendo 

crescimento pessoal e profissional. É necessário saber claramente o que se espera 

do processo de capacitação e avaliar se a empresa está disposta a dar espaço para 

as pessoas aplicarem suas competências e conhecimentos adquiridos, bem como, ter 

o desenvolvimento e comprometimento da presidência e diretoria da empresa nestes 

eventos, discutindo temas estratégicos, entre outros temas, porque muitas vezes este 

aprendizado está muito distante da realidade das necessidades estratégicas da 

organização, não conseguindo levar os conceitos à prática, bem como, frustrando as 

pessoas participantes por não aplicarem as informações recebidas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 Considerando o objeto, trata-se de pesquisa descritiva com abordagem 

quantitativa. Para isto, foi utilizada pesquisa bibliográfica para obter informações sobre 

o tema apresentado, onde segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 166), “Sua finalidade 

é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado 

sobre determinado assunto [...]”. Utilizou-se também pesquisa de campo, na qual, 

ainda segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 169), “Consiste na observação de fatos e 

fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes 

e no registro de variáveis que se presume relevantes, para analisá-los”. Também foi 

utilizada amostra censo, envolvendo todos os 16 funcionários na pesquisa, através do 

questionário aplicado. Não há processo de amostragem, pois o estudo foi realizado 

com base em toda a população do objeto, ou seja, todos os funcionários da empresa 

participaram da pesquisa. Para a coleta de dados utilizou-se questionário estruturado, 
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com escala de Likert, sendo composto por 13 perguntas. O questionário foi aplicado 

aos 16 funcionários da empresa estudada na pesquisa. Uma das vantagens do uso 

de questionário, segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 184) é que “Obtém respostas 

mais rápidas e mais precisas”. Portanto, o uso do mesmo contribuiu significativamente 

para que se possa chegar às conclusões necessárias sobre o tema proposto no 

estudo realizado na agência bancária em Porto Nacional – TO. No estudo realizado, 

foi utilizado gráfico por frequência, permitindo à pesquisadora, uma análise sucinta 

dos resultados obtidos através do questionário aplicado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta etapa serão apresentados os resultados obtidos através do questionário 

aplicado aos funcionários do banco. O questionário estruturado com escala de Likert 

adotado na pesquisa é composto por 13 questões. Ressalta-se que o estudo foi feito 

com os 16 funcionários, que estão entre os departamentos de gerência, supervisões, 

atendimento e caixas. O propósito dessa etapa é levantar o nível de satisfação destes 

quanto ao treinamento recebido. Para efeitos dessa publicação, considerou-se 04 das 

13 questões. 

 

Acomodações do treinamento e se o conteúdo ministrado possui aplicabilidade 

na prática 

Evidencia-se nessa etapa, questionamentos sobre acomodações do 

treinamento, e em relação a se os conteúdos ministrados são postos em prática. Foi 

possível perceber que as acomodações proporcionam melhor aprendizado por 

62,50% que concordam plenamente, 18,75% concordam parcialmente, 6,25% 

concordam, 6,25% discordam parcialmente, e 6,25% discordam totalmente. Sobre o 

questionamento se o treinamento possui aplicabilidade na prática, 43,75% concordam 

plenamente, 37,50% concordam parcialmente, 12,50% concordam e 6,25% 

discordam parcialmente. Já 31,25% concordam que a carga horária é adequada com 

o conteúdo, 37,50% concordam parcialmente e 31,25% concordam. 
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Existe comprometimento dos gerentes e se recursos audiovisuais são 

adequados 

Em relação ao comprometimento dos gerentes em relação aos resultados dos 

treinamentos, 25% concordam plenamente, 18,75% concordam parcialmente, 37,50% 

concordam, e 18,75% discordam totalmente. Já os 62,50% afirmaram que o 

envolvimento nos treinamentos favorece o aprendizado, 6,25% concordam 

parcialmente, 25% concordam. Sobre os recursos audiovisuais, se são considerados 

adequados, 31,25% concordam plenamente, 31,25% concordam parcialmente, 25% 

concordaram e 12,50 discordaram parcialmente.  

Pode-se então notar que, a empresa em questão necessita de alguns ajustes 

quanto aos treinamentos realizados, pois grande parte dos funcionários entrevistados 

está insatisfeita em alguns pontos relacionados à pesquisa realizada. Questões como 

comprometimento dos gerentes, duração da carga horária, materiais didáticos dos 

treinamentos, necessitam de atenção especial, pois estes pontos receberam 

porcentagem menor de votos positivos, comparados aos outros tópicos analisados na 

pesquisa. 

 

CONCLUSÃO  

Este trabalho tem como principal objetivo evidenciar a importância de se 

realizar treinamentos nas empresas, mostrando o quanto o treinamento e o 

desenvolvimento devem ser praticados constantemente nas organizações, a fim de 

promover maiores resultados por parte da empresa e também dos funcionários. Diante 

desse contexto pode-se considerar que, as consequências do treinamento e 

desenvolvimento dentro das organizações refletem diretamente nas pessoas, nas 

suas atitudes diante dos gestores, colegas e clientes, na maneira que elas irão se 

comportar, na forma de pensar, de agir. O treinamento e o desenvolvimento 

proporcionam, sem dúvida, um relacionamento melhor das pessoas entre si. O 

trabalho tende a ser mais prazeroso, fazendo maior sentido o fato de estarem ali todos 

os dias se dedicando ao sucesso da empresa, e visando também seu sucesso 

profissional e pessoal, sendo cada vez mais reconhecidas pelo seu trabalho e esforço 

diário. 
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OBSERVAÇÕES PRÁTICAS DA DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA NA VISÃO 

DE UMA ESTUDANTE DE LICENCIATURA EM BIOLOGIA 

Chryss Ferreira Macêdo168 

Etiene Fabbrin Pires Oliveira169 

 

RESUMO 

 O Estágio é uma ferramenta necessária ao aprendizado do futuro docente, 

sendo possibilitado a ele a oportunidade de obter conhecimentos teórico-

metodológico-prático que são habilidades necessárias para o exercício da profissão. 

Este artigo tem por objetivo relatar as experiências vividas na prática docente no 

contexto da disciplina Estágio I do Curso de Licenciatura em Biologia EAD – UFT. A 

metodologia utilizada para a realização deste trabalho foi a Pesquisa Qualitativa 

Acadêmica e Teórica, através da observação da estrutura física oferecida pela escola, 

análise de ações de inclusão dos alunos com necessidades especiais, análise dos 

documentos institucionais e da observação de aulas ministradas por professores 

regentes das disciplinas relacionadas a Ciências Biológicas no Ensino Fundamental 

(2º ciclo) e Ensino Médio. Foram escolhidas duas escolas da cidade de Palmas - 

Tocantins como objetos de estudo.  Como resultados das observações, pode-se 

concluir que a estrutura física das escolas se considera adequada para o recebimento 

de alunos com deficiência locomotiva, porém, não possui sinalização horizontal para 

deficientes visuais no piso indicando entradas de salas e outros. A ação de educação 

inclusiva mostrou-se satisfatória em ambas as escolas, permitindo a inserção dos 

alunos especiais a rotina escolar bem como a melhor adequação às necessidades de 

cada um. Foi realizada uma leitura crítica–construtiva do Projeto Político Pedagógico 

– PPP, Regimento Escolar e Plano de Ação Integrado analisando a gestão 

administrativa pedagógica, sendo todas satisfatórias e das observações das 

regências, percebe-se que uma parte dos professores necessitam realizar 

capacitações em tecnologias, sendo necessário a utilização de tais recursos para 

instigar o interesse dos alunos pelas aulas. 

Palavras- chave. Educação básica. Docência. Identidade profissional. 
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INTRODUÇÃO 

O Estágio Supervisionado corresponde ao cumprimento da Lei de Diretrizes de 

Bases da Educação Nacional - LDB (Lei Federal nº. 9.394, de 20 de dezembro de 

1996), onde articula a teoria e a prática, propiciando uma vivência pedagógica, um 

espaço de aproximação e integração dos discentes na formação docente, com 

situações únicas e reais. Conforme ressalta a LDB, 

Art. 1º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, 
desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para 
o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o 
ensino regular em instituições de educação superior, de educação 
profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos 
finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 
educação de jovens e adultos (BRASIL, 2008, p. 1). 

As observações do ensino na educação básica é uma ferramenta necessária 

para que o discente compreenda a dinâmica pedagógica do ato de ensinar, criando 

caminhos e/ou pontes entre o ensino e as ações educativas para com os alunos, esta 

é uma afirmativa de Tardif (2010, p. 35), que “ a pedagogia é o conjunto de meios 

empregados pelo professor para atingir seus objetivos no âmbito das interações 

educativas com os alunos, ou seja, é a “tecnologia” utilizada pelos professores em 

relação ao seu objeto de trabalho (alunos), no processo de trabalho cotidiano.”  

No trabalho cotidiano ainda está inserido que a inclusão e acesso de pessoas 

com necessidades especiais a educação é um direito garantido a todos, sendo uma 

premissa da Constituição Federal (BRASIL,1988, p. 123)  que em seu artigo 205 

enfatiza que “a educação como direito de todos, dever do Estado e da família, com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, sendo assim mais 

que um direito é um dever a inclusão de alunos com necessidades especiais, sendo 

assegurado também no art. 208, o direito ao “atendimento educacional especializado 

aos portadores de deficiência”, isto garante o compromisso do Estado para com as 

pessoas que necessitem de atendimento especial no sistema de ensino desde a 

educação básica ao ensino superior, visando sempre a inserção deste indivíduo na 

sociedade evitando o preconceito e a marginalização, pois onde se é lançado a luz do 
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conhecimento, a desmistificação de uma questão proporciona o acolhimento e a 

aceitação do novo. 

Este artigo tem por objetivo relatar as experiências vividas no contexto da 

disciplina Estágio I do Curso de Licenciatura em Biologia EAD – UFT. Neste  pode-se 

relacionar teoria-prática a partir da interação e observação entre a reflexão oriunda da 

academia e a atuação em situações concretas da realidade escolar, com o intuito de 

analisar a prática da instituição à luz dos conhecimentos teórico-metodológico 

necessários à construção do ensino articulados na academia, tais como competências 

e habilidades gerais e específicas a serem desenvolvidas na docência para os ensinos 

fundamental e médio, como: conhecer e inteirar sobre os documentos escolares do 

ensino fundamental e médio, observar a educação inclusiva na rotina escolar e 

observar aulas práticas nas unidades estudadas. 

 

METODOLOGIA  

De acordo com as normas da disciplina Estágio I, foram realizadas as 

atividades de leitura documental e observações em sala de aula com o devido apoio 

das supervisoras nas respectivas escolas, bem como auxílio dos professores 

encarregados das disciplinas.  

As atividades foram divididas por nível de ensino, Ensino Fundamental (Escola 

Anne Frank) - Leitura crítica–construtiva do Projeto Político Pedagógico – PPP, 

Regimento Escolar e Plano de Ação Integrado analisando a gestão administrativa 

pedagógica. Observação da inserção dos alunos da educação inclusiva na rotina 

escolar e práticas de Ciências em sala de aula, e o Ensino Médio (CEM Santa Rita) - 

Observação da inserção dos alunos da educação inclusiva na rotina escolar e práticas 

de Biologia em sala de aula. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Ensino Fundamental (Escola Anne Frank) e Ensino Médio (CEM Santa Rita) 

Dentre as atividades desenvolvidas durante o Estágio Supervisionado I, foi 

observado o funcionamento da educação inclusiva, sendo esta realizada nas 
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dependências da instituição de ensino, onde existe uma sala de recursos, sendo 

destinada ao Atendimento Educacional Especializado – AEE, estando sob a 

responsabilidade da professora regente, com a finalidade de acompanhar e 

implementar ações de aprendizagem aos alunos com os diversos casos de deficiência 

no contra turno, com atividades lúdicas e pedagógicas, com intuito de estimular o 

aluno a compreender o mundo que o cerca dentro de suas limitações. As 

necessidades especiais estão entre eles a Deficiência Intelectual Leve, Moderada e 

Grave, Transtorno Global do Desenvolvimento – AUTISMO, Deficientes auditivos e 

Deficientes com baixa visão. Os alunos são assistidos por professor auxiliar em sala 

de aula, sendo 05 profissionais, desde que estes possuam laudo médico, do contrário, 

a Secretaria Municipal de Educação - SEMED e SEDUC não possui meios legais para 

contratação destes profissionais. 

Quanto à observação da estrutura física da escola, considera-se adequada 

para o recebimento de alunos com deficiência locomotiva, com rampas e entradas 

rebaixadas na entrada da escola, nas salas de aulas, banheiros, setores 

administrativos e quadra poliesportiva. A mesma não possui sinalização horizontal 

para deficientes visuais, não possui corrimão nos banheiros, sinalização de desnível 

nas áreas comuns. 

As observações documentais, percebendo-se melhor a dinâmica burocrática e 

administrativa que as escolas estão envolvidas, suas preocupações com o bem-estar 

dos alunos e a compreensão de mundo que está adquirindo enquanto estudante da 

instituição, desta maneira as escolas estão ultrapassando a função de ensino regular 

e auxiliando estes a irem, muitas vezes, além do que a realidade que os cercam. Mas 

para que isso ocorra, deve sempre andar junto e com a mesma linguagem entre a 

escola e os pais/responsáveis por essas crianças, em um diálogo constante e 

assertivo, conforme afirma Bollman, et al. (2001), onde é necessária que a instituição  

mantenha um diálogo aberto com as famílias, compreendendo e enxergando os 

percalços no processo de ensino e aprendizagem de uma forma acolhedora, 

incentivando-os ao um comprometimento efetivo com a educação de seus filhos, 

mesmo diante da vida corrida dos dias atuais. 

Nas observações das aulas, foi possível observar a execução do Plano de 

Ensino de Ciências e Biologia com a regência em sala de aula. A metodologia foi 
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adequada às disponibilidades de recursos da escola e da professora, sendo feita com 

aulas teóricas-expositivas, com utilização de ilustrações, desenhos, esquemas e 

fotos. O comportamento dos alunos, em diversos momentos, ficou a desejar, ora pela 

perda do “time” da professora em relação aos alunos, ora pelo desinteresse dos 

alunos pelo conteúdo. Mesmo diante de alguns percalços comportamentais dos 

alunos, a professora conseguiu atingir os objetivos de sua aula, descritas nas 

competências e habilidades do plano de ensino. 

 

CONCLUSÃO 

A inserção dos alunos especiais nas salas de aula comum, mostrou-se 

satisfatória e inclusiva, com professores auxiliares responsáveis pelo 

acompanhamento das atividades em sala de aula e posterior trabalho individualizado 

na sala de recursos, explorando o potencial individual dos mesmos. 

As estruturas das escolas são satisfatórias quanto ao acesso a deficientes 

físicos as salas de aulas e demais áreas, porém, sendo insatisfatória ao acesso de 

pessoas com deficiências visuais com ausência de sinalização horizontais.  

Nas observações das aulas práticas em sala de aula percebe-se que há uma 

banalização dos estudos por parte dos alunos, em parte, por que não conseguem 

“enxergar” a utilização daquelas informações em sua vida prática, pois estão mais 

focados no imediatismo. Hora percebo que os professores, embora todos os que 

tivemos contato são efetivos, ou seja, passaram por uma prova de conhecimento em 

sua área, muitos não possuem afinidade com a licenciatura, em outras ocasiões, não 

possuem didática, ou ainda, estão “atrasados” no uso de recursos de mídia, softwares, 

enquanto os alunos estão além em seus conhecimentos da era digital.  

Os professores, em algumas conversas particulares, percebe-se que ao 

contrário do que diz o PPP, os professores não se sentem valorizados em suas 

funções, nem salarialmente, nem na contemplação da formação continuada. Estes 

alegam que deveriam haver formações específicas para as suas áreas e não somente 

de forma geral. Também alegam cansaço e falta de tempo para planejar de forma 

mais eficiente suas aulas, por que sempre estão envoltos de muitos trabalhos e provas 
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para serem corrigidos, ou seja, a hora atividade que lhes são disponibilizados não 

suficientes para a carga de trabalho que possuem. 
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