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APRESENTAÇÃO 

 
A primeira Jornada de Iniciação Científica e a primeira Jornada de Extensão 

são de caráter científico, multidisciplinar, são dois eventos proposto pela Vice 

Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

A I Jornada de Iniciação Científica tem por objetivo fundamental a divulgação 

de pesquisas desenvolvidas por alunos de graduação, estagiários e bolsistas 

(PIBIC/CNPq, PIBIC/FACTO e outros). 

A I Jornada de Extensão tem por objetivo principal a divulgação das 

atividades de extensão desenvolvidas por acadêmicos e professores. 

A Faculdade Católica do Tocantins tem cooperado para o desenvolvimento de 

recursos humanos admitindo acadêmicos para efetivação de estágios. Uma das 

naturezas de estágio para acadêmicos que cursam o ensino superior é a 

participação no Programa de Iniciação Científica da FACTO. O objetivo desse 

programa é despertar e estimular a aptidão científica entre os acadêmicos de 

graduação e, assim, colaborar para o desenvolvimento na região de recursos 

humanos para a pesquisa. 

Os estagiários de iniciação científica da FACTO recebem bolsas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, concedidas pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, e do Programa de 

Iniciação Científica da Faculdade Católica do Tocantins – PIBIC/FACTO. 

A Faculdade católica do Tocantins tem a satisfação de apresentar neste Anais 

o resultado de diversas pesquisas realizadas pelos discente, docentes e 

pesquisadores internos e de outras Instituições. 
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1. IMPACTOS DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE 

DECLAROU A INSCONTITUCIONALIDADE A LEI ESTADUAL – TO 

1.950/2008 

 
Renata Alvarenga Rodrigues1; Professora Orientadora Naíma Worm2 

Aluna do Curso de Direito da Instituição Católica do Tocantins; E-mail: 
renata.alvarenga1@hotmail.com 
Professora do Curso de Direito da Instituição Católica do Tocantins; E-mail:  
naima@catolica-to.edu.br  
 
Resumo 
Com o julgamento da ADI 4125 do Supremo Tribunal Federal foi necessário que o 
Estado do Tocantins promovesse pelos Poderes Executivo e Legislativo ações para 
se adequarem ao teor dessa decisão, cujos reflexos impactaram a estrutura 
administrativa do quadro geral de servidores públicos estaduais. A ação foi julgada 
em 10 de junho de 2010, a qual declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual do 
Tocantins n° 1950/2008 e determinou a exoneração de servidores públicos que 
estavam inconstitucionalmente nomeados para ocuparem cargos cujo ingresso não 
se deu por meio de concurso público. Para tanto, a Suprema Corte modulou os 
efeitos do Acórdão concedendo um prazo para adequação de 12 meses (término em 
09 de junho de 2011), de forma que a administração pública estadual não sofresse 
os impactos descontinuidade dos serviços públicos, visto que parcelas desses 
servidores estavam lotados nos setores públicos da saúde, educação e segurança 
pública.  
 
Palavras-Chaves: Ação de Declaração de Inconstitucionalidade nº. 4.125; Cargos 
Comissionados; Estado do Tocantins 
 
Introdução 
O problema central foi verificar a maneira pela qual o julgado do Supremo Tribunal 
Federal, que realizou o controle de constitucionalidade de uma norma estadual, 
afetou a estrutura da administração pública do Tocantins e, bem como, os impactos 
e validade dos atos editados pelos Poderes Executivo e Legislativo para adequação 
à nova situação jurídica. A ADI 4.125 foi proposta pelo Partido da Social Democracia 
Brasileira – PSDB – legitimado por força do art. 103, I a IX, da CF/88 e art. 2º da Lei 
9.868/1999 – perante o Supremo Tribunal Federal, corte competente para 
processamento e julgamento das ações de controle de constitucionalidade em face 
da Constituição da República Federativa do Brasil. A ação pediu a declaração de 
inconstitucionalidade da expressão “cargos em comissão”, constante no caput do 
art. 5º, do parágrafo único do art. 5º e do caput do art. 6º, das tabelas II e III do 
anexo II e das tabelas I, II e III do anexo III da Lei 1950/2008, responsável pela 
criação de 35.419 (trinta e cinco mil quatrocentos e dezenove) cargos e manutenção 
de todos os ocupantes nomeados na estrutura do Poder Executivo Estadual. 
Observe que anterior à ADI 4.125 tramitaram as ADI‟s 3.232, 3.983 e 3.990 que 
tinham por objeto a declaração de inconstitucionalidade do art. 5º da Lei Estadual do 
Tocantins nº 1.124/2000 que autorizava o Governador editar Decreto Autônomo.  
Nestas ações o STF julgou inconstitucional, em 14 de agosto de 2008, a edição dos 
referidos decretos, por ferir as regras constitucionais previstas no art. 61, § 1º, II, “a” 
e art. 84, VI, “a” CRFB, sendo a criação de cargos, funções, fixação de atribuições e 

mailto:renata.alvarenga1@hotmail.com
mailto:naima@catolica-to.edu.br
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remuneração de servidores atos reservados à lei. Antes do julgamento das referidas 
ADI‟s (3.232, 3.983 e 3.990), numa manobra para gerar a perda de objeto das 
referidas ações, o Governador encaminhou à Assembléia Legislativa projeto de lei 
que, entre outras disposições, revogava a Lei 1.124/2000 (objeto das ações de 
inconstitucionalidade) e concedia no art. 8º poderes ao Chefe do Executivo para 
legislar indiretamente, por intermédio de Decretos. O STF entendeu ser competente 
para analisar o mérito da ação, mesmo frente à revogação da lei objeto central do 
pedido de declaração de inconstitucionalidade. (Disponível em 
http://diariooficial.to.gov.br/diario/. Acesso em 01 jul de 2011). No dia seguinte, em 
15 de agosto de 2008, após a declaração de inconstitucionalidade do art. 5º da Lei 
1.124/2000 e dos Decretos Autônomos expedidos pelo Governador nomeando 
servidores públicos para ocuparem cargos na administração pública sem o ingresso 
por concurso público, o mesmo editou a Medida Provisória 386, convertida na Lei 
Estadual do Tocantins nº 1960/08, alterando alguns dispositivos da Lei 1950/08, sob 
o argumento de adequá-la às Constituições Estadual de Federal. Na essência, a 
alteração não refletiu as determinações feitas pela Corte. Em 18 de agosto de 2008 
decretou no Diário Oficial nº 2.714 a (re)nomeação de todos aqueles servidores que 
tiveram suas nomeações declaradas nulas pelo plenário da Suprema Corte, em 
flagrante afronta à determinação dessa. (Disponível em 
http://diariooficial.to.gov.br/diario/. Acesso em 01 jul de 2011). Após, o Partido da 
Social Democracia Brasileira – PSDB ingressou com pedido de declaração de 
inconstitucionalidade da Lei 1950/08, originando a ADI 4.125, cujos efeitos da 
decisão são objeto da presente pesquisa. 
 
Metodologia 
A fonte primária de estudo foi a decisão proferida nos autos da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 4.125 do Supremo Tribunal Federal. A partir daí fora 
possível realizar uma pesquisa das leis editadas pelo Legislativo Estadual – Lei n° 
1.124/2000, 1.950/2008 e 1.960/2008, sendo as duas primeiras objetos das ações 
de controle de constitucionalidade. Foram pesquisadas as páginas 
http://www.stf.jus.br/portal/principal/principal.asp e no diário de Justiça Eletrônico do 
Supremo Tribunal Federal (nº 113/2010 e nº 30/2011). Ainda, verificaram-se na 
imprensa oficial do Estado e no respectivo sítio eletrônico as publicações feitas pelo 
Executivo Estadual antes e após a declaração de inconstitucionalidade. Foram 
verificadas as publicações realizadas no Diário Oficial do Estado, Diário da 
Assembleia e visita in loco de órgãos públicos como Secretaria de Administração e 
Assembléia Legislativa do Tocantins. 
 
Resultados e Discussão 
O ato normativo eivado do vício de constitucionalidade do chefe do executivo visava 
burlar o dispositivo constitucional que exige concurso público para contratação de 
servidores pela Administração Pública. Os cargos de livre nomeação e exoneração 
específicos para algumas situações constitucionais, previstas no art. 37 da CF, como 
cargos de chefia e assessoria foram transformados em meio de “contratação” dos 
eleitores do chefe do executivo, para a formação do “cabide eleitoral”. Após a 
declaração de inconstitucionalidade, ocorrida no dia 10/06/2010 os ministros do STF 
acompanhando a relatora Ministra Carmem Lúcia deram o prazo de 12 meses para 
substituição dos servidores comissionados por servidores aprovados em concursos 
públicos, situação que teve prazo para se regularizar até o dia 09/06/2011. Como 

http://www.stf.jus.br/portal/principal/principal.asp
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consequência, foram exonerados dos cargos inconstitucionais em 19 de janeiro de 
2011, 15.565 servidores (portaria 10 e seguintes no DOU nº 3.304) e em 08 de junho 
de 2011, um dia antes do vencimento do prazo final, mais 5.152 servidores (portaria 
743 e seguintes no DOU nº 3.398), totalizando 20.717 servidores exonerados. 
Foram criados 3.188 cargos em comissão e assessoria pela Lei 2434/2011 e foram 
nomeados os aprovados no concurso público da Saúde, 1.323 servidores, conforme 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 3406, e Educação, 1.588 servidores 
conforme publicado no Diário Oficial nº 3.407. A situação no entanto ainda não foi 
totalmente solucionada visto que até o momento de conclusão desse resumo 
expandido não fora realizado concurso para provimento de cargos para o quadro 
geral do Estado. 
 
Conclusões 
Foram editados reiterados atos do Poder Legislativo e Executivo estadual que se 
direcionaram no sentido de burlar principalmente os preceitos fundamentais da 
administração pública do art. 37 da CF/88. Essa situação se repetiu reiteradas vezes 
nos últimos anos no Estado do Tocantins e foi preciso que o Supremo Tribunal 
Federal se manifestasse em diversos julgados pela inconstitucionalidade de leis 
estaduais, como ocorreu, nesse sentido, a última ADIN 4125. A decisão da Suprema 
Corte na referida ação revelou uma judicialização da política, ao aplicar a modulação 
dos efeitos da sentença de forma que o Estado do Tocantins não sofresse de 
dissolução de descontinuidade. O prazo dado de 12 meses para adequação a 
decisão foi de suma importância ao passo que proporcionou a administração pública 
condições de buscar a melhor forma para resolver a situação sem prejudicar e 
interromper o oferecimento dos serviços básicos a população tocantinense. 
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2. INDUÇÃO E SINCRONIZAÇÃO DO ESTRO EM NOVILHAS LEITEIRAS 

UTILIZANDO DOIS PROTOCOLOS HORMONAIS 

 
Kleber de Oliveira Carvalho1; João Eduardo Pinto Pires2; Demis Carlos Ribeiro 
Menezes3; Cláudio Luis Damé Sayão4; Danilo Veloso Oliveira1; Dayanne Castro 
Trombeta5 
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Resumo: A idade ao primeiro parto é um dos índices que indicam produtividade, 
desempenho e rentabilidade em sistemas de produção de bovinos leiteiros, 
entretanto, um dos principais problemas para obter uma melhora nesse índice é a 
maturidade fisiológica tardia, portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 
eficiência de dois protocolos hormonais distintos, utilizando inseminação artificial em 
tempo fixo com sêmen congelado, sobre a taxa de prenhez em novilhas leiteiras. O 
experimento foi realizado na fazenda Santo Antônio, município de Porto Nacional, 
Tocantins. Primeiramente foram selecionadas 20 novilhas do plantel. Os animais 
foram divididos em dois tratamentos experimentais cuja diferença entre os 
protocolos estava na introdução do GnRH 42h após a retirada do dispositivo 
intravaginal em um dos grupos. O resultado do grupo T1 mostrou-se eficiente para 
aumentar a taxa de prenhez em novilhas, o que não aconteceu com o grupo T2 que 
só alcançou 40% dessa taxa. O GnRH aplicado 42h após a retirada do dispositivo 
intravaginal foi fator determinante para melhorar o índice de prenhez, já o protocolo 
T2 obteve baixo índice. Fazem-se necessários mais estudos com protocolos que 
permitam a precocidade ao primeiro parto em novilhas leiteiras. 
  
Introdução 

A pecuária leiteira deve ser avaliada constantemente através de alguns 
índices que auxiliam pecuaristas e técnicos, como por exemplo, a idade ao primeiro 
parto, pois esses índices indicam produtividade, desempenho e evolução dos 
rebanhos, assim como, rentabilidade das propriedades leiteiras (LOPES, 2009). 

Altas taxas reprodutivas são fundamentais para elevar a eficiência dos 
sistemas de produção de bovinos. As novilhas devem ter uma concepção adequada 
durante sua primeira estação reprodutiva. Para tanto, a maioria das novilhas deve 
estar ciclando regularmente já ao início desta estação. 

Um dos principais problemas para obter uma precocidade ao primeiro parto é 
a maturidade fisiológica tardia provocada pelo manejo alimentar deficiente, 
problemas sanitários e fatores genéticos, além disso, a dificuldade de prever o 
momento do estro em novilhas que não passam por esses problemas é o alto custo 
com mão de obra qualificada para detecção do estro. 

Os protocolos hormonais de sincronização de estro podem apresentar um 
impacto econômico na produção de bezerros e de leite, tendo em vista que estes 
tratamentos podem induzir a puberdade adiantando a idade ao primeiro parto e 
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melhorando a eficiência reprodutiva e produtiva de fêmeas bovinas (SILVA FILHO et 
al, 2007). 

A sincronização e a indução de estros para programas de inseminação 
artificial em novilhas na primeira estação reprodutiva visam especialmente à 
antecipação e à concentração das concepções, proporcionando resultados positivos. 
Na segunda temporada reprodutiva, a concentração das parições resultando em um 
maior índice de crias (AZEREDO et al., 2007). 

Costa et al (2008), observaram que o protocolo “CIDR-B” mostrou ser mais 
eficiente que o “OVSYNCH” para indução da puberdade em novilhas girolandas com 
grau de sangue 3/8 Holandês X 5/8 Gir, por ter permitido melhores taxas de 
concepção e prenhez com a primeira IA, reduzindo à idade ao primeiro parto. 

Programas de sincronização de cio têm sido usados com muita eficácia em 
novilhas leiteiras, principalmente por facilitarem o manejo dos animais sem, 
entretanto, comprometerem significativamente sua fertilidade. Além disso, através da 
sincronização, as novilhas são inseminadas, e emprenham mais cedo, gerando lucro 
para o produtor. Aplicações de PGF2α ou seus análogos com intervalos de 11 a 14 
dias são muito utilizadas devido ao baixo custo e eficiência satisfatória (SARTORI, 
2007). Pesquisas recentes mostram que estes produtos têm muito a contribuir com a 
melhoria da eficiência reprodutiva dos bovinos (FERNANDES; FIGUEIREDO, 2007). 

Em contrapartida, a inseminação artificial em tempo fixo (IATF) prevê o 
momento da ovulação possibilitando a inseminação num tempo predeterminado com 
o objetivo de sanar a dificuldade em detectar o estro. Os procedimentos que 
prevêem a sincronização de estros e a indução da ovulação, tanto em novilhas 
cíclicas como nas acíclicas, podem fazer parte do manejo da reprodução, 
consequentemente a inseminação artificial (IA) pode ser programada e realizada em 
um número significativo de fêmeas em tempo fixo, reduzindo-se assim os custos da 
aplicação da técnica. Ao facilitar o uso da IA, os tratamentos hormonais para 
controle do cio e da ovulação contribuem para a difusão do melhoramento genético. 

As drogas mais usadas na sincronização do estro e da ovulação são os 
agentes luteolíticos, tais como a Prostaglandina 2a (PGF2α) e análogos sintéticos, 
que podem ser associados a substâncias que prolongam artificialmente o estado 
funcional do corpo lúteo (CL), progesterona e progestágenos ou que induzam a 
ovulação, como o hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH), gonadotrofinas 
coriônicas humana (hCG) e equina (PMSG ou eCG) e estrógenos. O objetivo desse 
trabalho foi avaliar a eficiência de dois protocolos hormonais distintos, utilizando 
inseminação artificial em tempo fixo com sêmen congelado, sobre a taxa de prenhez 
em novilhas leiteiras.  
 
Metodologia 

O experimento foi realizado na fazenda Santo Antônio, município de Porto 
Nacional, Tocantins. Primeiramente foram selecionadas 20 novilhas do plantel que 
passaram por exame clínico geral e ginecológico. Após escolhidas às fêmeas aptas 
ao programa, essas foram manejadas a pasto com sal mineral e água ad libitum. 
 Os animais foram divididos em dois tratamentos experimentais: T1, que 
corresponde à indução e/ou sincronização de estro por meio da inserção de 
dispositivos intravaginais (PRIMER®) impregnado com 1g de progesterona 
associadas a 2ml de benzoato de estradiol (BE) (ESTROGIN®) aplicado via 
intramuscular no dia zero às 16:00, no dia 8 retirada do dispositivo intravaginal e 
aplicação de 2ml PGF2α (CIOSIN®) via intramuscular às 16:00, no dia 10 foi 
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aplicado 2ml de GnRH (GESTRAN®) às 10:00 e realizado a IATF às 18:00 do 
mesmo dia.  

No segundo tratamento (T2) que corresponde à indução e/ou sincronização 
de estro por meio da inserção de dispositivos intravaginais (PRIMER®) impregnadas 
com 1g e progesterona, associadas a 2ml de BE (ESTROGIN®) aplicado via 
intramuscular no dia zero às 16:00, no dia 8 retirada do dispositivo intravaginal e 
aplicação de 2ml PGF2α (CIOSIN®) via intramuscular às 16:00 e realização da IATF 
50 horas após.     

As fêmeas foram inseminadas artificialmente em tempo fixo utilizando-se 
sêmen congelado. O diagnóstico de prenhez foi realizado através de toque intraretal, 
aos 90 dias após a IA nos animais que não apresentaram repetição de cio.  

A análise estatística foi realizada por meio da porcentagem de prenhez (PP) 
submetida ao teste quiquadrado. 

     Nº de novilhas prenhez 
Porcentagem de Prenhez = ---------------------------------------------------------- 
     Nº de novilhas inseminadas x 100 

 
 
Resultados e Discussão 

Os dados de diagnóstico de gestação realizados em novilhas na fazenda 
Santo Antônio apresentam um total de 20 animais inseminados e 10 animais 
prenhez, distribuídos nos grupos T1 (Progestágeno + BE + PGF2α + GnRH) cujo 
índice de prenhez correspondeu a 60% possuindo 6 (seis) animais prenhez. Já o 
grupo T2 (Progestágeno + BE + PGF2α) possuiu índice de prenhez de 40%, 
conforme tabela 01. 
Tabela 01: Porcentagem de prenhez (PP) em novilhas na fazenda Santo Antônio, 

Porto Nacional – TO, 2011. 

Tratamento Nº de novilhas 
inseminadas 

Nº de novilhas 
prenhez 

PP 

T1 10 6 60% 

T2 10 4 40% 

Total 20 10  

 
O resultado do grupo T1 mostrou-se eficiente para aumentar a taxa de 

prenhez em novilhas, o que não aconteceu com o grupo T2 que só alcançou 40% de 
prenhez. Segundo Grecellé et al (2006) que trabalharam com restrição alimentar em 
vacas nelore e hereford obtiveram índices de 43,2% e o consideraram baixo índice 
reprodutivo. Os resultados do grupo T1 mostraram discordância com os encontrados 
por Costa et al (2008) que ao trabalhar com o protocolo “CIDR – B” (não usa GnRH) 
apresentou resultados superiores ao “OVSYNCH” (usa GnRH), contudo a diferença 
primordial que justifica essa discordância se dá pelo fato do GnRH ser aplicado em 
apenas um momento, ou seja, 42 horas após a remoção do dispositivo intravaginal 
contendo progesterona. A explicação para tal ocorrência se deve pelo fato da 
aplicação do GnRH após 42h da retirada do dispositivo intravaginal promover uma 
melhor sincronização da ovulação, por meio da liberação de hormônio luteinizante 
(LH) cuja função é, nesse momento, provocar a ovulação. 
O diagnóstico de gestação se deu por toque intraretal aos 90 dias de gestação, onde 
foi observado o feto com precisão, entretanto, não pode verificar se o feto estava 
vivo. De acordo com Novaes e Biscegli (1996) o diagnóstico é possível aos 60 dias 
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de gestação com eficiência, contudo, necessita-se de um técnico treinado o que 
pode evitar uma possível falsa prenhez. 
 
Conclusões 

O GnRH aplicado 42h após a retirada do dispositivo intravaginal foi fator 
determinante para melhorar o índice de prenhez. 

O Protocolo T2 obteve baixo índice de prenhez. 
Fazem-se necessários mais estudos com protocolos que permitam a 

precocidade ao primeiro parto em novilhas leiteiras, permitindo o desenvolvimento 
de melhores índices de produtividade, desempenho e rentabilidade das 
propriedades leiteiras. 
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3. OCORRÊNCIA DE LESÕES E PERDAS ECONÔMICAS EM CARCAÇAS 

BOVINAS NO TOCANTINS DECORRENTES DA QUALIDADE DO CAMINHÃO 

DE TRANSPORTE E DISTÂNCIA DE TRANSPORTE  
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Resumo 
O objetivo do presente trabalho foi levantar a incidência de lesões em carcaças e os 
índices de perdas econômicos na tentativa de correlacionar estes índices com 
fatores ligados aos procedimentos pré-abate. O presente Trabalho foi desenvolvido 
no período de agosto de 2010 à julho de 2011. O trabalho foi dividido em duas 
partes, sendo a primeira realizada através da aplicação de questionários a 
caminhoneiros e a segunda com coleta de dados de lesões em Frigorífico com SIF. 
As lesões das carcaças foram diferenciadas em lesões por contusão e lesões por 
vacinação. Observou-se que do total de carcaças analisadas, 81,36% apresentaram 
algum tipo de lesão. 73,84% das carcaças apresentaram lesões por vacinação e 
68,82% apresentaram lesão por contusão. 98,3% das carcaças de fêmeas 
apresentaram algum tipo de lesão, sendo que 96% e 64% das fêmeas apresentaram 
lesões em decorrência de vacinações e contusões respectivamente, já para 
carcaças de animais machos 51% apresentaram alguma lesão, sendo que 34% e 
23% dos machos apresentaram lesões em decorrência de vacinações e contusões 
respectivamente. Quando relacionamos a incidência de lesões com a distância de 
transporte observou-se neste trabalho que a uma distância de até 200 quilômetros 
não houve diferença em função de diferentes distâncias e transportes com 
distâncias entre 200 e 300 quilometro obtiveram menos incidência de contusões 
possivelmente pelo maior cuidado com os procedimentos pré abate dos proprietários 
destes animais, haja vista serem quase na totalidade machos com peso elevado. 
 
Palavras-chave: abate; manejo pré-abate; prejuízos. 
 
Introdução  
 

Conforme projeções do Anualpec (2010), o Brasil possui um rebanho de 
176.610.943 cabeças, sendo que em 2009 o rebanho era de 173.189.414, 
apresentando um aumento de 3.421.529 bovídeos. A região norte do Brasil 
apresenta o segundo maior rebanho bovídeo (36.973.875) com participação de 
20,94% do rebanho nacional, ou seja, 15.660.257 animais a menos que a região 
Centro-Oeste que detém 29,8% do rebanho brasileiro (52.634.132). 

Segundo Adapec (2010) o estado de Tocantins tem um efetivo de 7.973 
milhões de cabeças e abateu 104.759 cabeças em frigoríficos com SIE (Selo de 
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Inspeção Estadual), produzindo 17.678.376 kg de carne, porém, a produtividade 
destas carcaças é influenciada pelos diferentes tipos de manejo adotados. 

Já é fato comprovado que existem grandes perdas econômicas tanto para a 
quantidade como para a qualidade da carne de animais submetidos a manejos 
errôneos no embarque, transporte, caminhão, pré-abate e abate, sendo observados 
estresse geral e lesões, sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi levantar a 
incidência de lesões em carcaças e os índices de perdas econômicos na tentativa de 
correlacionar estes índices com fatores ligados aos procedimentos pré-abate. 
 
Metodologia  

O presente Trabalho foi desenvolvido no período de agosto de 2010 à julho de 
2011. O trabalho foi dividido em duas partes, sendo a primeira realizada através da 
aplicação de questionários com 30 (trinta) caminhoneiros que transportam bovinos 
para abate nos frigoríficos da região central e a segunda parte do trabalho foi 
realizada com coleta de informações sobre lesões em carcaças bovinas no frigorífico 
com Serviço de Inspeção Federal- SIF Cesilio Alimentos no município de Paraíso e 
posteriormente os dados foram tabulados para posterior análise das médias e 
produção de inferências sobre as informações produzidas. 
 
Resultados e Discussão 

A partir dos questionários aplicados aos caminhoneiros pode-se observar a 
partir do perfil profissional dos transportadores de gado bovino para abate que no 
Tocantins, os principais problemas de transporte e de procedimentos pré abate 
relacionados à qualidade da carne são decorrentes da falta de conhecimento sobre 
comportamento e bem estar animal. O desconhecimento sobre as práticas de bem 
estar animal e o desrespeito das mesmas por parte de todos os elos desta cadeia 
produtiva geram enormes prejuízos e oneram principalmente o consumidor final de 
carne bovina. 

Lesões existentes em 279 carcaças de bovinos, sendo 179 carcaças de 
fêmeas e 100 carcaças de machos abatidos em frigorífico com SIF no município de 
Paraíso- TO foram analisadas para observação de predominância de lesões em 
carcaças bovinas na região central do Estado de Tocantins. 

As lesões das carcaças foram diferenciadas em lesões por contusão e lesões 
por vacinação. Observou-se que do total de carcaças analisadas, 81,36% 
apresentaram algum tipo de lesão. Valores estes abaixo dos encontrados por 
Andrade, Silva e Roça (2009) e por Peres et al. (2010) que encontraram 88,5% e 
97,3% respectivamente. 

As lesões por vacinação estiveram presentes em 73,84% das carcaças 
enquanto lesões por contusão em 68,82% das carcaças analisadas. 

Com intuito de obter melhores observações a respeito das percas decorrentes 
de lesões nas carcaças, comparou-se a quantidade de lesões apresentadas nas 
carcaças analisadas no presente trabalho em virtude do sexo dos animais (macho e 
fêmea) e também em virtude da distância de transporte (até 100 km, 100 a 200 km e 
de 200 a 300 km). 

Comparando-se o sexo dos animais influenciando a incidência de lesões nas 
carcaças pode-se observar que as fêmeas obtiveram mais incidências de lesões do 
que machos, e também que as lesões nas fêmeas determinavam percas de tecido 
maior que em machos, tanto em lesões por vacinação quanto em lesões por 
contusões. 98,3% das carcaças de fêmeas apresentaram algum tipo de lesão, sendo 
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que 96% e 64% das fêmeas apresentaram lesões em decorrência de vacinações e 
contusões respectivamente, já para carcaças de animais machos 51% apresentaram 
alguma lesão, sendo que 34% e 23% dos machos apresentaram lesões em 
decorrência de vacinações e contusões respectivamente. 

Se analisarmos em função do sexo 95% das lesões por vacinação e 89,85% 
das lesões por contusão foram em fêmeas. Essa maior incidência de lesões por 
contusão em carcaças de fêmeas pode ser justificada em função dos menores 
pesos dos animais deste grupamento em comparação com machos e desta maneira 
o espaço ocupado durante o transporte dos animais ajudou a promover esta 
diferença das percas em função do sexo, onde a média de peso das carcaças de 
fêmeas foi de 12,21@ e de machos 19,07@. Segundo Tarrant, Kenny e Harrington 
(1988) o principal aspecto a ser considerado durante o transporte de bovinos, é o 
espaço ocupado por animal, ou seja, a densidade de carga, que pode ser 
classificada em alta (600Kg/m2), média (400Kg/m2) e baixa (200Kg/m2). 

No transporte de fêmeas foi constatado que o espaço médio ocupado pelos 
animais foi de 294,4 m2/animal e no transporte de machos foi constatado que o 
espaço médio ocupado pelos animais foi de 462,44 m2/animal, desta forma, o peso 
vivo inferior das fêmeas em comparação com os machos podem justificar a maior 
freqüência das lesões pois ocorre maior movimentação dos animais nos caminhões 
durante o transporte e podem levar a este maior índice de lesões nas carcaças por 
contusões conforme observado por RAMSAY et al. (1976) que afirmaram que é 
importante considerar o movimento dos bovinos dentro do caminhão ou outro meio 
de condução durante a aceleração e a desaceleração e que este fator pode ser mais 
crítico na incidência de lesões maiores do que outros fatores. 

Já a menor incidência das lesões por vacinação nos machos pode ser 
justificado em função de serem animais com maior valor de mercado e no trabalho 
de produção desses animais possivelmente se têm maiores cuidados relacionados 
com o manejo destes animais, contribuindo desta maneira a menores índices de 
lesões e percas em função de vacinação e contusão quando comparados com 
fêmeas. 

Quando relacionamos a incidência de lesões com a distância de transporte 
observou-se neste trabalho que a uma distância de até 200 quilômetros não houve 
diferença em função de diferentes distâncias, já para transporte de 200 a 300 km 
houver perca média de 0,035 kg por animal, dados estes contrários aos encontrados 
por Andrade et al. (2008) que observaram que a maior proporção de lesão foi 
encontrada em animais submetidos ao transporte rodoviário, por mais de uma hora 
de viagem e distâncias superiores a 70 km, sendo a maior parte em estrada não 
pavimentada. A diferença nos dados encontrados pode ser justificada em função de 
neste grupo de animais transportados de 200 a 300 km conter 75% de machos, 
onde as percas foram muito inferiores quando se comparado as fêmeas, como 
justificado anteriormente em função de serem possivelmente de produtores que já 
utilizam melhores tecnologias de produção. 

 
Conclusões 

O peso de abate dos animais e a densidade de transporte também é um fator 
muito importante a ser considerado no momento do transporte dos animais, sendo 
prejudicial à qualidade das carcaças tanto o transporte de animais em densidade 
alta como o transporte com baixas densidades de carga.  
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O manejo realizado de forma correta melhora os resultados econômicos, 
proporcionando melhor bem-estar aos animais e minimizando perdas quantitativas e 
qualitativas do produto final, o que geram prejuízos para produtores e também para 
o frigorífico.  

Trabalhos voltados para capacitação de produtores, vaqueiros, caminhoneiros 
e funcionários dos frigoríficos acerca dos conhecimentos sobre bem estar animal, 
manejo racional, manejo de embarque e desembarque de animais poderiam ser uma 
alternativa para minimizar os prejuízos econômicos ocasionados pelas lesões em 
carcaças, minimizando desta maneira o índice de lesões nas carcaças e os 
prejuízos decorrentes destas lesões. 
 
Agradecimentos  

A FACTO e ao CNPQ pela concessão de bolsa PIBIC, aos participantes da 
pesquisa que colaboraram espontaneamente na aplicação dos resultados e ao 
frigorífico Cesilio Alimentos no município de Paraíso do Tocantins pela autorização 
emitida para coleta dos dados. 
 
Referências  
1. Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC. Rebanho 
Tocantinense, Segundo Campanha de Maio de 2010. Disponível em: 
<http://adapec.to.gov.br/conteudo.php?id=186> Acesso em: 02/02/2011. 
2. ANDRADE, E. N.; SILVA, R. A. M. S.; ROÇA, R. O. Manejo pré-abate de bovinos 
de corte no pantanal, Brasil. Arch. Zootec. 58 (222): 301-304. 2009. 
3. ANDRADE, E. N et al., Prevalência de lesões em carcaças de bovinos de corte 
abatidos no Pantanal Sul Matogrossense transportados por vias fluviais. Ciênc. 
Tecnol. Aliment., Campinas, 28(4): 822-829, out.-dez. 2008. 
4. ANUALPEC. Anuário da pecuária brasileira. São Paulo: FNP consultoria e 
comércio. 2010. 360p. 
5. PERES, L. M et al. Freqüência de lesões em carcaças bovinas. In: XIX Encontro 
Anual de Iniciação Científica. 2010. 
6. RAMSAY, W. R. et al. The effect of tipping of horns and interruption of journey on 
bruising in cattle. Australian Veterinary Journal, v.52, p.285-286, 1976. 
7. TARRANT, P. V. KENNY. F. J. HARRINGTON. D. The effect of stocking density 
during 4 hour transport to slaughter on behaviour, blood constituents and 
carcass brusing in Friesian steers. Meat Science, Oxon, v. 24, n.3. p. 209-222. 
1988. 
  



 

Anais da I Jornada de Iniciação Científica e da I Jornada de 
Extensão da Faculdade Católica do Tocantins - FACTO 

 

18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II 
OUTRAS PUBLICAÇÕES 

  



 

Anais da I Jornada de Iniciação Científica e da I Jornada de 
Extensão da Faculdade Católica do Tocantins - FACTO 

 

19 
 

4. A PERCEPÇÃO E A PRÁTICA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL EM MICRO 

E PEQUENAS EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO 

 
Cláudia Maria Pereira1 ; Claudemir Andreaci2  
1 Aluna do Curso de Administração da Faculdade Católica do Tocantins E-mail: 
claudia_brasil21@hotmail.com 
2 Professor do Curso de Administração da Faculdade Católica do Tocantins.; E-mail: 
claudemir@catolica-to.edu.br   
 
Resumo 
Diversas empresas brasileiras já realizam algum tipo de ação social, contudo 
predomina o espírito de caridade, um dos traços culturais da sociedade brasileira. A 
assimilação da Responsabilidade Social Empresarial – RSE e o engajamento em 
programas socais não se dão igualmente nos diversos setores empresariais. 
Buscou-se nesta pesquisa identificar se as micro e pequenas empresas têm 
percebido de forma clara a identificação do RSE ou se a grande dificuldade de 
gestão, a burocracia e a carga tributária acarretam aos empresários desse setor 
desafios mais prioritários e urgentes, seja porque sua atividade empresarial não 
provoca nenhum tipo de impacto ambiental ou, ainda, porque o assunto é uma 
incógnita. Investigou-se com este estudo também, se mesmo quando os micro e 
pequenos empresários ponderam a questão, se normalmente repetem a visão de 
filantropia e idealismo ético, disseminada no mercado principalmente por grandes 
empresas. 
 
Palavras-chave: Responsabilidade Social – Micro e Pequenas Empresas 
 
Introdução 

Abordar sobre a Responsabilidade Social Empresaria – RSE consiste em um 
trabalho complexo, pois ela expressa para a sociedade um assunto muito difícil, 
porque o tema ainda está em constate processo de transformação.   

A RSE para muitas empresas é uma forma de desenvolver a sua 
sustentabilidade, isso faz com que gere preceitos favoráveis diante do meio 
empresarial. Podemos observar, de forma em geral, que há uma preocupação dos 
médios e grandes empresários com o meio ambiente e o lado social das pessoas. 

Atualmente várias organizações têm exercido uma postura socialmente 
responsável, empreendendo ações sociais que vão desde a tradicional filantropia até 
parcerias com o terceiro setor. Nessas ações incluem-se programas de voluntariado 
empresarial e de proteção ao meio-ambiente, além da instituição de códigos de ética 
que visam regulamentar a conduta de seus membros. 

O mundo empresarial vê, na responsabilidade social, uma nova estratégia 
para aumentar seu lucro e potencializar seu desenvolvimento. Essa tendência 
decorre da maior conscientização do consumidor e consequente procura por 
produtos e práticas que gerem melhoria para o meio ambiente ou comunidade, 
valorizando aspectos éticos ligados à cidadania. Além disso, essas profundas 
transformações mostram-nos que o crescimento econômico só será possível se 
estiver alicerçado em bases sólidas. Deve haver um desenvolvimento de estratégias 
empresariais competitivas por meio de soluções socialmente corretas, 
ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis. 

mailto:claudia_brasil21@hotmail.com
mailto:claudemir@catolica-to.edu.br
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Quando se olha ás micros e pequenas empresas, um número considerável 
está atenta aos desafios organizacionais, tais como a redução do custos, das 
tarefas, dos processos na perspectiva da melhoria da qualidade, entre outros. 
Todavia, no que se refere ao investimento em demandas ambientais e sociais, a 
pluralidade dessas empresas ainda ignora ou desconhece o tema, ou, quando 
conhece, não possui clareza a respeito dele. 

Diante disso, o objetivo central desta pesquisa é revelar como os micro e 
pequeno empresários do município de Palmas/TO tem compreendido a inclusão da 
iniciativa privada com demandas sociais, dentro da temática da Responsabilidade 
Social Empresarial - RSE. 

Para  buscar o foco principal da pesquisa, delimitou-se o trabalho em três 
objetivos específicos, sendo: pesquisar os referenciais teóricos que dissertem sobre 
responsabilidade social empresarial, e exemplos de aplicabilidade; verificar se as 
micro e pequenas empresas do município de Palmas/TO tendem a reproduzir o 
comportamento verificado em empresas de outros portes e outras localidades em 
pesquisas nacionais; e, analisar as formas de ações e estratégias relacionadas à 
responsabilidade social, executadas pelas micro e pequenas empresa. 

Essas informações levantadas neste trabalho foram relevantes em virtude do 
que grande parte das empresas no município é classificada como micro ou pequena. 
Segundo dados da Secretaria da Fazenda do Estado – SEFAZ/TO (2009) a 
economia da cidade Palmas apresenta-se predominantemente formada por 
sociedades limitadas e firmas individuais, sendo o tipo de empresa mais comum, as 
micro e pequenas empresas, que compõem aproximadamente 80% das empresas 
palmense. 
 
Metodologia 

Considerando como objetivo central deste trabalho que foi mostrar a 
percepção de micro e pequenas empresas nos ramos de indústria, comércio e 
serviços situadas no município de Palmas/TO. Tratou-se de uma pesquisa 
exploratória, sem intenção de fazer inferências sobre o universo de micro e 
pequenas empresas alvo de estudo. 

A amostra foi selecionada por conveniência, sendo os principais critérios de 
inclusão a concordância por parte do gestor da empresa em participar da pesquisa e 
o enquadramento da organização em um dos dois segmentos escolhidos: empresa 
micro ou pequena. A amostra da pesquisa compreendeu-se 60 (sessenta) micro e 
pequenas empresas do município de Palmas/TO, sendo: 20 (vinte) da área de 
industrial, 20 (vinte) da área comercial e 20 (vinte) da área de serviços. 

As técnicas de coletas de dados utilizadas foram a entrevista semiestruturada, 
a observação não participante e a pesquisa bibliográfica. 

A entrevista semiestruturada foi aplicada aos donos ou sócios ou gerentes de 
cada empresa no período compreendido de novembro de 2010 a março de 2011.  
Utilizou-se neste instrumento, questões abertas que permitiu ao entrevistador 
perceber o ponto de vista dos participantes alvos desta pesquisa. 

No momento da aplicação das entrevistas utilizou-se também, como 
ferramenta de coletas de dados a observação não-participante. No momento das 
visitas as empresas alvo deste estudo e considerando todos os aspectos que 
atendem aos objetivos dessa pesquisa, pôde-se registrar o máximo de fatos que 
interessaram ao trabalho, porém não se desenvolveu nenhum tipo de ato que 
influenciou nas respostas das pessoas. 
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Na busca de uma melhor compreensão e embasamento do objeto em estudo, 
utilizou-se ainda, como ferramenta de coleta de dados a Pesquisa Bibliográfica em 
assuntos correlatos.  

Para o tratamento dos dados usou-se a análise descritiva e a análise 
estatística. 
 
Resultados e Discussão 

Considerando as empresas pesquisadas, nota-se que 88,33% dos 
empresários já ouviram falar sobre Responsabilidade Social Empresarial - RSE. 
Porém, a compreensão que esses empresários têm sobre ao RSE permeia pela 
ideia do assistencialismo. 68,33% dos entrevistados entende o RSE como atividades 
relacionadas a doações de alimentos, vestuários, dinheiro, entre outras. Essa prática 
é efetivada pelo próprio proprietário e está muito relacionada à sua afirmação 
religiosa e consideram que a maior parte dessa responsabilidade cabe ao poder 
público e as instituições de caridade. 

A maioria desses empresários não imaginam adições diversas dessas 
atividades para os seus negócios. 

De forma geral, a maioria das empresas entrevistadas não tem envolvimento 
direto com programas e ações sociais estruturadas. Não existe um planejamento 
traçado, objetivos e público alvo definidos e nem a identificação de retorno esperado 
com as ações implementadas. 

Segmentando o setor econômico e apreciando a participação das empresas 
em ações por setor de atuação, o comércio está a frente com índice de 81,67%, 
seguido pela indústria com cerca de 73,33% e por último o setor de serviço que é de 
68,33%. Uma das principais justificativa considerada pelos empresários como 
entrave ao desenvolvimento de ações sociais está relacionada à falta de recursos. 

Identificou-se também, que as empresas desenvolve a maioria das atividades 
sociais direcionado ao seu público interno, ou seja, 60% das empresas direcionam 
as ações sociais especificamente aos colaboradores, 21,67% ao público interno e 
externo e somente 18,33% das empresas realizam alguma ação nomeadamente ao 
público externo. 

Das 60 empresas pesquisadas somente 8 empresas mantem procedimentos 
de avaliações documentadas das ações sociais desenvolvidas. Esta informação 
reforça conceito de assistencialismo e paternalismo dessas ações na visão dos 
empresários pesquisados. 

Um dado que chamou atenção na pesquisa foi que cerca de 95% dos 
empresários entrevistados, afirmaram que tem interesse em desenvolver programas 
regulares e estruturados de responsabilidade social, com a intenção de melhorar a 
visibilidade da empresa perante a comunidade interna e externa.  
  
Conclusões 

O comportamento das micro e pequenas empresas do município de 
Palmas/TO, no tocante a responsabilidade social empresarial, tendem a espelhar a 
conduta manifestada em organizações de grande porte como também de empresas 
de outras localidades regionais ou nacionais. 

O que ficou evidente no levantamento de dados é que os micro e pequenos 
empresários desenvolvem ações sociais com características assistencialista, 
utilizando-se como argumento as ações de doações em geral. 
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Porém, a intensidade da competitividade demandada pelo mercado e a nova 
postura da sociedade com exigência ao novo olhar para as questões sociais e 
ambientais tem alertado as grandes empresas como também as micro e pequenas. 

A Responsabilidade Social Empresarial – RSE, não pode virar um modismo 
gerencial, compete aos gestores das empresas uma consciência crítica sobre a 
temática e, cabe ainda, ao poder público, as instituições de ensino, a sociedade civil 
organizada a convergência e a condução dessa tendência. 
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Resumo 

O presente estudo teve por objetivo avaliar os danos causados por 
Meloidogyne incognita e Pratylenchus brachyurus à mudas de abacaxi (Ananas 
comosus), variedades Pérola e Imperial.. Para cada variedade foi realizado um 
ensaio com diferentes concentrações dos respectivos inoculos.  Os experimentos 
foram conduzidos  em  casa de vegetação, utilizando vasos de 2,0  litro contendo 
solo esterilizado. Em cada vaso foi transplantado uma muda de abacaxi obtida a 
partir da secção de caule. Em cada ensaio, aos trinta dias após o transplante das 
mudas, realizou-se a inoculação com nematoides. As variedades pérola e imperial 
foram inoculadas com diferentes níveis populacionais (0, 1.000, 2.500, 5.000 e 
10.000 ovos e juvenis por planta) de M. incognita. Com relação as concentrações  
de P. brachyurus, foram utilizadas (0, 200, 400, 500 e 600 juvenis por planta) nas 
duas variedades. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 
cinco repetições. As populações do nematóide nas raízes e alguns parâmetros de 
crescimento das plantas foram avaliados aos 180 dias da inoculação. Verificou-se 
que as variedades pérola e imperial  comportaram-se como hospedeiros não 
eficiente de M. incognita, pois, o fator reprodução foi zero em todos os tratamentos. 
Entretanto, verificou-se que as variedades comportaram com boas hospedeiras de 
P. brachyurus. Não houve diferenças estatísticas significativas quanto ao peso de 
raiz, altura de plantas e matéria seca nas plantas inoculadas com P. brachyurus em 
relação a testemunha .  
 
Palavras-chave:  Ananas Comosus, Pratylenchus brachyurus, Meloidogyne 
incognita 

 

Introdução 
A expansão e intensificação das atividades agrícolas em solos de Cerrados 

estão sendo acompanhada por uma escalada no aumento dos problemas 
fitossanitário incluíndo aqueles cuja etiologia é atribuída aos nematóides 
fitoparasitas. O abacaxizeiro é uma planta atacada por uma grande variedade de 
agentes patogênicos, tais como fungos, bactéria, vírus e nematóides. No entanto, 
existem poucas informações sobre a importância e o efeito de alguns agentes sobre 
o rendimento dessa cultura principalmente com relação ao nematóides (Costa et al. 
1998) 

Mais de 100 espécies de fitonematóides são relatadas em associação com o 
sistema radicular do abacaxizeiro, porém os nematóides das galhas Meloidogyne 
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javanica (Treub 1985) Chitwood, 1949, e M. incognita (Kofoid & White 1919) 
Chitwood, 1949), o nematóide das lesões radiculares (Pratylenchus brachyurus 
(Godfrey 1929) Filipjev & Stekhoven 1941) e o nematóide reniforme (Rotylenchulus 
reniformis Lindford & Oliveira 1940) são os que causam maiores danos (Caswell et 
al. 1990; Dinardo-Miranda et al., 1997). Os danos causadas por P. brachyurus em 
lavouras de abacaxi pode causar perdas de 20% em redução dos frutos do tipo “A” e 
um aumento de 25% em frutos do tipo “C” (Ritzinger & Costa, 2004). Segundo Raski 
& Krusberg (1984), em áreas produtoras de abacaxi infestadas seriamente por 
nematóides, os danos chegaram a 42% da produção, só na primeira safra. Em 
abacaxizais do Estado de São Paulo, os nematóides são considerados um dos 
principais problemas fitossanitários resultando em baixas produtividades, 
principalmente quando associados ao acúmulo de problemas fitossanitários 
(Dinardo-Miranda, et al. 1997). 

A evidência da severidade dos fitonematóides na cultura do abacaxi está 
no dano causado ao sistema radicular que impossibilita a planta de absorver 
adequadamente os nutrientes e água do solo e, consequentemente,  em razão 
disso, provoca reflexos na parte aérea que podem resultar na diminuição de frutos 
(Cassimiro et al. 2007). Portanto, a condução de lavouras de abacaxi numa mesma 
área o ano todo e por vários anos consecutivos, associado à ocorrência de 
nematóides poderá ocasionar perdas significativas de produtividade ao longo do 
tempo. Diante do exposto o objetivo do presente trabalho é avaliar o comportamento 
de Meloidogyne incognita e Pratylenchus brachyurus, na cultura de abacaxi, 
variedade pérola e imperial. 
 
Metodologia 

O presente estudo teve por objetivo avaliar os danos causados por 
Meloidogyne incognita e Pratylenchus brachyurus à mudas de abacaxi, variedadeS 
Pérola e Imperial. Para cada variedade foi realizado um ensaio com diferentes 
concentrações dos respectivos inoculos.  Os experimentos foram conduzidos  em  
casa de vegetação, utilizando vasos de 2,0  litro contendo solo esterilizado. Em cada 
vaso foi transplantado uma muda de abacaxi obtida a partir da secção de caule. Em 
cada ensaio, aos trinta dias após o transplante das mudas, realizou-se a inoculação 
com nematoides. As variedades pérola e imperial foram inoculadas com diferentes 
níveis populacionais (0, 1.000, 2.500, 5.000 e 10.000 ovos e juvenis por planta) de 
M. incognita. Com relação as concentrações  de P. brachyurus, foram utilizadas (0, 
200, 400, 500 e 600 juvenis por planta) nas duas variedades. O delineamento 
experimental foi inteiramente casualizado com cinco repetições. As populações do 
nematóide nas raízes e alguns parâmetros de crescimento das plantas foram 
avaliados aos 180 dias da inoculação. 

 
Resultados e Discussão 
Os resultados se encontram nas tabelas 01 e 02. Verificou-se que as 

variedades pérola e imperial  comportaram-se como hospedeiros não eficiente de M. 
incognita, pois, o fator reprodução foi zero em ambas, em todos niveis de 
concentração do inóculo. Entretanto, verificou-se que as variedades comportaram 
com boas hospedeiras de P. brachyurus.  

Com relação a P. brachyurus observou-se que fator reprodução foi mais  
elevado para a variedade pérola, onde o tratamento com concentração de inóculo 
inóculo de  400, apresentou o maior fator de reprodução 7,68 considerado bastante 
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elevado. A variedade imperial também foi suscetivel, apresentando fator de 
reprodução na concentração de inóculo i de 600, com fator reprodutivo de 2,1. 

Não houve diferença estatística no peso das raízes para as diferentes 
concentrações de M. incognita sp. Isso foi observado tanto na variedade pérola 
quanto para variedade imperial.   

As diferentes concentrações de inoculo de P. brachyurus sp., utilizadas, 
também não causaram diferença estatística entre o peso das raízes, para as duas 
variedades de abacaxi comparadas a testemunha.  
Alguns trabalhos realizados por Dinardo Miranda (1996), evidenciaram o 
parasistismo de M. incognita raça 1 a variedade prola. Portanto, até o presente 
momento não foi identificado qual a raça do nematoide de galhas utilizada neste 
experimento.  P 
Tabela 1.  Peso de raiz das variedades de abacaxi pérola e imperial submetidas à 
diferentes concentrações de inóculo de M. incognita, e respectivos fatores de 
reprodução. 
 
 

 
1
 Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de 

probabilidade. 

 
Tabela 2.  Peso de raiz das variedades de abacaxi pérola e imperial submetidas a 
diferentes concentrações de inóculo de Pratylenchus brachyurus, e seus respectivos 
fatores de reprodução. 
 

Variedade Pérola 

Concentração   do  inóculo      Fator Reprodução          Peso das raízes(g) 

0 0,0 2,70 a 

1000 0,0 2,06 a 

2500 0,0 3,47 a 

5000 0,0 3,16 a 

10000 0,0 2,70 a 

Média - 2,81 

C. V. (%) - 24,84 

 Variedade imperial 

Concentração do inóculo      Fator Reprodução Peso das raízes (g) 

0 0,0 15,8 a 

1000 0,0 18,4 a 

2500 0,0 22,9 a 

5000 0,0 19,3 a 

10000 0,0 22,0 a 

Média - 19,7 

C. V. (%) - 24,84 
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1
 Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de 

probabilidade. 

 
Conclusões 

Das variedades estudadas as duas apresentaram-se como hospedeira não 
favorável a Meloidogyne incognita,  mas  foram hospedeiras de Pratylenchus 
brachyurus. 
 
Referências 
CARES, J. E. 2007. Nematóides nos Cerrados: Realização e Desafios In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE NEMATOLOGIA, 27. 2007, Piracicaba. 
Anais...Goiânia: SBN, p. 13-15. 
CASWELL, E. P., J. L. SARAH & W. J. 1990. Nematode parasites of pineapple. In 
LUC, M., R. A. SIKORA & J. BRIDGE eds., p. 519-37. Plant parasitic nematodes in 
subtropical and tropical agriculture. Wallingford, U.K. CAB International.537 p. 
CASSIMIRO, C. M.; ARAÚJO, E.; OLIVEIRA, E. F.; SANTOS, E. S.; LACERDA, J. T. 
2007. Plantas antagônicas e alqueive sobre a dinâmica populacional de nematóides 
no solo e na rizosfera  do abacaxizeiro cv. Pérola. Tecnologia & Ciência 
Agropecuária, 1 (1):43-50. 
COOLEN, W. A. & C. J. D‟HERDE. 1972. A method for the quantitative extraction of 
nematodes from plant tissue. State Agricultural Research Centre, Ghent. 77 p. 
COSTA, D. C., N. F. SANCHES & J. M. SANTOS. 1998. Levantamento de 
fitonematóides associados ao abacaxizeiro. Revista Brasileira de Fruticultura, 20 (3): 
392-6. 
COSTA, M.J. N. 2008. Sintomas Mascarado. Revista Cutivar, 105:43-45. 

Variedade pérola 

Concentração do inóculo Fator Reprodução Peso das raízes (g) 

0 0,0 8,80 a 

200 7,7 9,20 a 

400 7,68 10,2 a 

500 3,1 11,2 a 

600 2,7 7,40 a 

Média - 9,32 

C. V. (%) - 19,8 

 Variedade imperial 

Concentração do inóculo Fator Reprodução Peso das raízes (g) 

0 0,0 15,8 a 

200 0,38 18,4 a 

400 1,39 22,9 a 

500 1,0 19,3 a 

600 2,1 22,0 a 

Média - 19,7 

C. V. (%) - 21,2 
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6. FUNDAMENTOS E LIMITES DA ÉTICA DO DISCURSO DE HABERMAS. 
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Resumo 
Na modernidade destaca-se o desenvolvimento de uma racionalidade técnica sobre 
o mundo da vida. Essa nova ordem gera um problema ético. Será possível pensar 
no ético desconectado dos subsistemas e conectado em uma articulação entre 
sujeitos participantes de uma ação comunicativa com interesses na universalização 
de normas? O objetivo deste estudo é de analisar a Ética do Discurso de Habermas 
como proposta de um novo mecanismo de coordenação das ações com base no 
entendimento mútuo sobre normas morais problematizantes entre participantes de 
uma ação comunicativa. A relevância deste se insere como elemento no debate 
ético sobre a crise da modernidade, já que, a Ética do Discurso é uma tentativa de 
repensar a dimensão ética como uma forma de buscar uma nova solidariedade e 
relação com o outro. Porém, a proposta de um novo mecanismo de coordenação 
das ações revela um limite. A Ética do Discurso por meio de seu princípio do 
princípio de universalização se torna problemática na medida em que os 
participantes de uma ação comunicativa possuem histórias de vida, desejos e 
valores diferentes um do outro e podem se encontrar em posições hierárquicas 
diferenciadas.  
 
Palavras-chave: Ética do Discurso, princípio de universalização, limites.  
 
Introdução 

A civilização ocidental caracteriza-se pelo reconhecimento da ciência como 
validade hegemônica de conhecimento. Este é o desenvolvimento de uma 
racionalidade técnica. Dentro deste contexto, as ações humanas são mediadas por 
algum tipo de interesse, já que, a racionalidade técnica estrutura o comportamento 
em ações sociais.  

Essa nova ordem de relacionamentos interpessoais e a hegemonia do saber 
científico revelam um problema de ético. A problemática da ética situa-se na sua 
relação com a ciência.  

A Ética do Discurso de J. Habermas (1989) é uma tentativa de repensar a 
racionalidade do ético a partir da cientificação da vida humana. A tese central da 
ética discursiva é “a construção de um ponto de vista moral onde seja possível fazer 
um juízo ético realmente imparcial e universal.” (PEGORARO, 2006, p. 138). Sua 
principal função é conciliar as normas práticas que já existem através do debate que 
visa alcançar um consenso entre os participantes. Parte, então, de um procedimento 
dialógico para se chegar a um entendimento sobre normas existentes em conflito.  

Será possível propor uma ética em que resgate o entendimento em questões 
práticas, em outras palavras, será possível pensar no ético desconectado dos 
subsistemas e conectado em uma articulação entre sujeitos participantes de uma 
ação comunicativa com interesses na universalização de normas? A Ética do 
Discurso na versão de Habermas parece ser uma alternativa à esta colonização do 
mundo das interações. Então, como a Ética do Discurso promove esta desconexão 
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com o sistema? Será que ela é aplicada a todos os contextos interativos ou em 
certos ambientes rege as normas jurídicas? Será que normas discutidas poderão ser 
universalizadas à maneira kantiana ou funcionarão em funcionará somente em 
pequenas comunidades lingüísticas? São estas as questões que nortearão esta 
pesquisa.  

A relevância desta proposta de estudo se insere como elemento no debate 
sobre a crise da modernidade. Como a racionalidade instrumental avança até os 
relacionamentos intersubjetivos, revela-se, então, a necessidade de uma nova ética 
não mais solipsista e nem utilitária. A Ética do Discurso é uma tentativa de repensar 
a dimensão ética a partir da cientificação da vida humana como uma forma de 
buscar uma nova solidariedade. A ética do discurso coloca-se no âmbito da relação 
com o outro. O discurso ético projeta a verdade e a justiça, o bem de outrem. Para 
que o discurso aconteça é preciso que haja interlocutores, que quem fala renuncie 
ao monólogo das convicções próprias, egoístas, por mais justas e verdadeiras que 
sejam. A Ética do Discurso na versão habermasiana1 provoca uma mudança na 
forma de pensar a dimensão ética na medida em que se exige um esforço 
cooperativo dos participantes das ações comunicativas para se encontrar uma 
norma válida para a coletividade sem interesses particulares e de ações coercitivas. 
Essa ética está centrada em um novo paradigma da filosofia: o paradigma 
linguagem baseada na racionalidade comunicativa que, ao eleger pretensões de 
validez para fundamentar uma ação recíproca, busca o entendimento intersubjetivo 
dos atores sociais numa esfera interativa. Esta é contrária ao paradigma da filosofia 
da consciência, centrada na relação sujeito/objeto baseada na racionalidade 
cognitiva instrumental que, por sua vez, engloba a noção de uma consciência 
laborativa, a qual, ao utilizar o instrumento para a coordenação de suas ações 
sociais, submete o objeto (ou o outro) às condições de êxito de sua ação deliberada. 
O abandono do paradigma da filosofia da consciência é essencial para a 
reconstrução de uma teoria crítica da sociedade e de uma nova teoria ética.  
 O objetivo da pesquisa é analisar os fundamentos da Ética do Discurso de 
Habermas, ou seja, verificar as pretensões de validez, os princípios de discussão e 
os princípios de universalização que representam o seu conteúdo, bem como, 
pesquisar se a Ética do Discurso aplica-se a todos os contextos da vida ou se 
restringe as discussões e litígios promovidos dentro de uma pequena comunidade 
lingüística.  
 
Metodologia  

Para construir tais respostas segue-se a orientação dos textos de Habermas, 
“Conseqüências práticas do progresso técnico-científico” da obra Teoria e Praxis 
(1987) e “Técnica e Ciência como Ideologia” da obra Técnica e Ciência como 
Ideologia (2001). Estes trabalhos investigam o avanço técnico na sociedade na vida 
moderna, ou seja, a apresentação da ciência como a primeira força produtiva. Uma 
proposta de solução ética para conter o avanço de um agir orientado por interesse 

                                                           
1 Os trabalhos de Habermas chamam a atenção tanto pelas sistemáticas de suas críticas ao chamado 

paradigma da produção quanto pela maneira de pensar a sociedade a partir de um mecanismo dual de 

coordenação das ações sociais, formado por duas esferas diferenciadas: sistema e mundo da vida.  
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será a proposta da ética discursiva do ponto de vista habermasiano disposta em 
“Notas programáticas para a fundamentação de uma ética do discurso” da obra 
Consciência Moral e Agir Comunicativo (1989) e “Uma visão genealógica do teor 
cognitivo da moral” da obra A Inclusão do Outro (2002). Alguns elementos dos 
limites de uma ética discursiva serão verificados na oitava lição,  “A ética do discurs 
o”, de Lições sobre ética (1996) de E. Tugendhat .  
 
Conclusão 

A emergência de uma ética do Discurso visa substituir a racionalidade 
técnica-instrumental na interação estabelecida entre pessoas por uma racionalidade 
comunicativa sustentada pelo consenso. Os elementos constitutivos da 
racionalidade comunicativa são explicados pela articulação e uso desse saber 
revelados na linguagem e na ação como pretensão de validade. Tal saber vincula 
racionalidade dos sujeitos aos elementos da ação comunicativa presente no mundo 
da vida que é compartilhado por um agrupamento humano e que contém potenciais 
comunicativos e intersubjetivos. Essa potencialidade da ação comunicativa tem 
como base a argumentação que significa na concepção habermasiana, um tipo de 
fala em que os participantes tematizam as pretensões de validade que se mostraram 
duvidosas e tratam de confirmá-las ou de recusá-las por meio de argumentos. Com 
a possibilidade de argumentar, as pretensões de validade dos atos de fala podem 
ser submetidas à avaliação da coletividade, à crítica. A suscetibilidade à crítica é o 
elemento fundamental na composição da racionalidade para Habermas. Um falante 
é capaz de colocar seus pressupostos sob crítica e reformular seus conceitos e 
condutas a partir dessa avaliação diante de uma comunidade lingüística 
historicamente situada.  

Porém, esta possibilidade de recuperar os momentos de consenso e 
entendimento de pessoas envolvidas em uma comunidade linguística poderá 
demonstrar-se como limitada. Os momentos de discussão sobre normas morais 
tornar-se-ão problemáticos na aceitação e validação, ou seja, na sua 
universalização, já que os participantes da ação comunicativa possuem histórias de 
vida, desejos e valores diferentes um do outro. Como encontrar uma validação de 
uma norma no consenso se cada participante da ação comunicativa, e neste caso, 
sob normas morais em litígio, possui desejos e necessidade fomentadas por 
histórias de vida diferenciadas um do outro. Será que para sustentar o princípio de 
universalização Habermas tocaria numa situação de igualdade entre os 
participantes? Como promover uma situação ideal de fala se em toda a interação 
humana há a projeção de objetivos e a seleção de meios adequados para conquistá-
los. Há como sustentar o princípio de universalização em situações em que os 
participantes da ação comunicativa estão em posições hierárquicas diferenciadas. 
Procurar respostas para estas perguntas motivarão estudos no futuro.  
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Resumo 
O cerrado é o maior bioma do país depois da floresta amazônica. Sendo os solos do 
cerrado geralmente antigos e profundos, com baixa produtividade devido à 
saturação por alumínio e por ser depauperado com poucos nutrientes necessário ao 
desenvolvimento de cultivos. Com o uso desordenado e inadequado do solo 
diversas técnicas foram criadas com intuito de acelerar o processo de recuperação e 
restauração de áreas degradadas. Entre estas técnicas está o plantio de mudas e 
semeadura de espécies nativas do cerrado, para garantir resultados positivos. Neste 
sentido o presente experimento teve como objetivo avaliar a produção de mudas 
nativas do cerrado com a utilização de diferentes teores de solo orgânico e o lodo de 
esgoto. Foram utilizados o jatobá e a copaíba avaliando seu desenvolvimento 
radicular e parte aérea. 
 
Palavra-chave: Cerrado, Lodo de Esgoto e Recuperação de Áreas Degradadas. 
 
Introdução 

A região do cerrado é o maior bioma do país depois da floresta amazônica, 
com 204 milhões de hectares, com grande importância no cenário agrícola nacional 
e mundial, sendo ao mesmo tempo importante reserva da biodiversidade e fronteira 
produtora de alimentos (SOUSA e LOBATO, 2004). 

Outro ponto importante nestes solos é a CTC, ou seja, eles são ricos em 
sesquioxido, gibsita e caulinita, cuja quantidade de cargas negativas é baixa 
resultando em baixa CTC, sendo que em alguns casos apresentam cargas positivas, 
aumentando a absorção de ânions como ortofosfato. Para minimizar estes 
problemas, praticas adequada de manejo do solo, fertilizantes e plantas devem ser 
adotados. (FERNANDES e MEIKAOKA, 2002). 

Com a finalidade de minimizar a poluição dos rios, tem-se feito o tratamento 
dos efluentes domésticos e industriais, cujo produto final e denominado lodo de 
esgoto. O seu manuseio e disposição final são as fases mais preocupantes do 
processo. O uso agrícola do lodo de esgoto, como fonte de nutrientes e matéria 
orgânica, é um método alternativo de disposição final desse resíduo, no qual se 
podem obter benefícios (SILVA et.al.,1998) 

Aplicação de lodo de esgoto em solos agrícolas, como fertilizante orgânico ou 
condicionador do solo, deve crescer substancialmente nos próximos anos no Brasil, 
seguindo uma tendência mundial e acompanhando a demanda gerada por um 
acentuado crescimento no volume de esgoto tratado no país (TSUTIYA, 2001). 
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A aplicação do lodo de esgoto em terras agrícolas tem-se tornado cada vez 
mais atraente, pelos baixos custos e redução dos impactos ambientais relacionados 
com os demais métodos de disposição, pela presença de nutrientes e matéria 
orgânica no lodo e pela necessidade de redução de custos na agricultura (GALDOS 
et al., 2004).  

O lodo de esgoto contém um teor de matéria orgânica que varia de 70 a 600 g 
kg-1, de acordo com sua procedência e tipo de tratamento ao qual foi submetido. 
Aplicações de material orgânico ao solo causam aumento na atividade dos 
microrganismos, os quais adicionam agentes complexantes ao solo, bem como 
podem influir em seu potencial redox (SHUMAN, 1988). Deste modo, é esperado 
que ocorram mudanças entre os teores de metais nas diversas frações do solo. A 
importância da matéria orgânica na complexação de metais foi demonstrada por 
Sanders et al. (1986) que observaram aumentos nos teores de Zn, Ni, Cd e Cu 
extraídos da fração orgânica do solo, após cinco anos de aplicações de lodo de 
esgoto (BETTIOL e CAMARGO, 2000). 
 O experimento terá como objetivo avaliar a produção de mudas de plantas 
nativas do cerrado utilizando diferentes teores de matéria orgânica. 
 
Metodologia 

As sementes jatobá (Hymeneaea coubaril) e copaíba (Copaifera landesdorffi) 
foram coletadas na área da Faculdade 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 com pequena deficiência hídrica, 
no inverno, 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, 
2009).  
 O solo da área em estudo foi previamente classificado como Associação de 
LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO concressionário ou não textura média e 
argilosa relevo suave ondulado + SOLOS CONCRECIONÁRIOS 
INDISCRIMINADOS Tb textura indiscriminada relevo suave ondulado e ondulado 
ambos DISTRÓFICOS (Embrapa, 1999.). 

O experimento foi conduzido no ano agrícola 2010/11. O delineamento 
experimental utilizado foi o em blocos casualizados, num fatorial 4x2 sendo 4 formas 
de substrato (lodo/solo);0,75:0,25; 0,25:0,75 e somente solo orgânico e somente o 
lodo de esgoto e duas espécies nativas, a copaíba (Copaifera landesdorffi)  o e 
Jatobá (Hymenaea courbaril) com os 4 repetições, sendo 16 (dezesseis) mudas de 
tingui e 16 (dezesseis) de jatobá, totalizando 32 mudas de espécies nativas do 
cerrado. Foi utilizado como substrato o lodo de esgoto juntamente com o solo 
proporcionando assim uma mistura homogênea. 

Foram feitas misturas homogêneas com o auxílio de uma lona, a fim de 
proporcionar melhor mistura, posteriormente estes substratos foram dispostos em 
sacos de polietileno de 1000ml a fim de receberem as mudas pré-citadas. 

As mudas foram produzidas em sementeiras de areia lavada, exposto ao sol e 
posteriormente repicadas para os sacos de polietileno. Logo após a germinação em 
um período de 15 dias foi realizado a repicagem das mudas.  
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Antes da transferência das mudas para os sacos de polietileno com 
capacidade de 1000ml, o material a ser usado no replantio, no caso do solo 
orgânico, foi peneirado e medido nas proporções de acordo com o projeto, as 
medidas foram feitas através de um Becker de vidro com capacidade de 1000ml. 
 
Resultados e Discussão 

Para a efetivação dos resultados obtidos no experimento, submeteu-se os 
dados compilados à análise de Regressão visando determinar as doses de 
aplicação de lodo que representaram os melhores incrementos em cada uma das 
variáveis. Observa-se que para a variável altura de planta a dose que resultou na 
melhor resposta foi a aplicação de 42,5% de lodo, refletindo a altura da planta em 
21,4 cm. O R2 de 85,13% significa que o modelo responde nesta porcentagem a 
variabilidade total da variável altura. Pertinente à Matéria Seca do sistema radicular, 
observa-se valores semelhantes quanto à dose recomendada (39,3%), sendo esta a 
que reflete os melhores resultados para tal variável. Com a utilização do percentual 
acima citado tem-se o incremento da matéria seca na raiz de 0,43g, destacando-se 
das demais doses avaliadas. O R2 encontrado para esta variável manteve-se 
elevado demonstrando a precisão dos dados.  

Para a matéria seca da parte aérea, o percentual mais representativo foi de 
28,3%, relativamente discrepante dos outros percentuais. Com este percentual de 
lodo, obteve-se 0,41g de matéria seca na parte aérea, sendo esta a melhor dose 
segundo as avaliações. O R2 de 86% externaliza a precisão das informações. Já 
para a cultura do Jatobá, considerando as mesmas variáveis utilizadas na avaliação 
da Copaíba, os resultados obtidos pela regressão foram consideravelmente 
contrastantes.  

Para a variável altura de planta, o percentual de lodo que mais influenciou a 
característica foi de 61,80, ou seja, dose 45% superior à aplicada na cultura da 
Copaíba. Com este percentual, obteve-se o ponto máximo da altura em 30,0cm. O 
R2 de 98,94 explica de forma considerável as avaliações realizadas para a variável 
altura de planta. Percentuais discrepantes quanto às melhores doses de lodo 
também foram obtidas para a variável matéria seca do sistema radicular. Na 
avaliação da Regressão, observou-se que o melhor percentual para as melhores 
respostas foi de 48,5, ou seja, 23 superior à melhor dose avaliada para a mesma 
variável na cultura da copaíba. Para esta concentração de lodo de esgoto, obteve-se 
o maior peso das raízes em 1,46g.   

No que tange a Matéria Seca da Parte Aérea para a cultura do Jatobá, as 
melhores doses, quando comparadas com a mesma variável para a cultura da 
Copaíba foram ainda mais discrepantes. A melhor dose do lodo de esgoto 
encontrado para esta variável foi de 61,0, resultado 115 superior à melhor dose 
obtida para a cultura da Copaíba. Para esta dose a cultura externalizou seu maior 
peso seco na parte aérea, 2,35g. 70 deste resultado é confiavelmente explicado 
pelos métodos utilizados para a avaliação estatística deste trabalho. 
 
Conclusão 

Para a cultura do Jatobá (Hymeneaea coubaril), conclui-se que a melhor dose 
de lodo de esgoto aplicada considerando a variável altura da parte aérea foi de 
61,8% do composto, refletindo o maior valor desta variável em 30,0 cm. Em relação 
à variável matéria seca do sistema radicular, a dose de lodo de esgoto que 
repercutiu os melhores resultados foi de 48,5%, apresentando o máximo peso seco 
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no valor de 1,49g. Pertinente à variável matéria seca da parte aérea, a dose de lodo 
de esgoto que representou os melhores resultados foi de 61%, permitindo à cultura 
externalizar seu maior peso em 2,35g.   

As mesmas variáveis trabalhadas para a cultura do Jatobá foram aplicadas à 
cultura da Copaíba (Copaifera landesdorffi), obtendo-se resultados 
significativamente discrepantes. A melhor dose de lodo de esgoto aplicada para a 
variável altura da parte aérea foi de 42,5%, incrementado a altura da planta em seu 
maior valor em 21,4cm. Considerando a variável matéria seca do sistema radicular, 
o peso mais significativo, sendo este 0,43g, foi adquirido com a dosagem de 39,3% 
do composto lodo de esgoto. Para a variável matéria seca da parte aérea, a dose de 
lodo de esgoto que repercutiu nos melhores rendimentos foi de 28,3%, 
representando o valor máximo de 0,41g.   
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ORGANIZAÇÕES UTILIZANDO A TECNOLOGIA JAVA™ 
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Resumo 

As aplicações ricas para internet RIA do inglês Rich Internet Applications, são 
um conceito dado para as aplicações que são executadas nos navegadores web e 
desktops para oferecer uma experiência rica, que traz melhorias à satisfação dos 
usuários e aumenta a produtividade dos mesmos. O JavaFX é uma linguagem de 
programação que foi criada baseada nesses paradigmas. Baseada na linguagem de 
programação Java™ ela dá suporte aos RIA‟s com interfaces amigáveis e com 
componentes e conceitos inovadores em relação ao Java™, por isso foi a linguagem 
de programação escolhida para o desenvolvimento da aplicação de auxílio a 
governança de Tecnologia da informação (TI) que utiliza o framework COBIT® (em 
inglês  Control Objectives for Information and related Technology )como base para 
sua estrutura. A aplicação se deu pela soma das tecnologias, entre elas as 
linguagens Java™, JavaFX,o banco de dados, e os conceitos do framework COBIT® 

que com suas características e interoperabilidade foram cruciais para o 
desenvolvimento do sistema, que ficou interativo com interfaces amigáveis e de fácil 
navegação que pode  atender as necessidades dos gestores de TI na hora da 
tomada de decisões de acordo com o andamento dos processos. 
 
Palavras-chave: JavaFX,; COBIT®;RIA; 
 
Introdução 

Atualmente no mercado de TI as organizações precisam tomar decisões cada 
vez mais rápido, pois a velocidade em que as informações e processos são 
executados é muito elevada. Para resolver este tipo de problema elas desenvolvem 
soluções que as auxiliem a direcioná-las para terem respostas cada vez mais 
seguras e confiáveis. É baseado nesse pensamento que projetamos e 
desenvolvemos um sistema que auxiliasse os gestores de TI a aplicarem a 
governança de TI (GTI) através do uso dos 34 processos do framework COBIT®, 
que é um guia de melhores práticas que por muitos é designado como framework 
direcionado para gestão de TI,para principalmente otimizar os investimentos em TI. 
E segundo a ISACA® (Information Systems Audit and Control Association) órgão 
regulamentador do COBIT®, ajuda profissionais de TI e líderes empresariais a 
cumprirem suas responsabilidades de GTI e agregar valor ao negócio.   

Como tecnologia para o desenvolvimento do sistema de GTI foi escolhido o 
JavaFX que é uma linguagem de script voltada para o desenvolvimento de 
aplicações ricas para internet, pois possibilita uma boa interação do usuário pois as 
suas definições de estilos em interfaces são bem customizáveis e assim possibilita 
um design mais limpo e mais sofisticado da aplicação. 
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Na parte de desenvolvimento de código de consulta ao banco de dados e 
toda a parte mais ”mecânica” da aplicação foi usada a linguagem Java™, por causa 
de sua alta compatibilidade com JavaFX, que era nosso maior desafio a ser 
estudado. Utilizamos para isso a pouca bibliografia disponível e fizemos uso massivo 
da documentação da linguagem que sempre foi uma grande ajuda em relação as 
dúvidas principalmente aos novos componentes. 

Gail e Paul Anderson (2009) definiam o JavaFX como uma linguagem de 
script com tipagem estática, e por isso pode ser integrada aos códigos Java e criar 
novos tipos de objetos, isto facilitado pois o JavaFX tem sua sintaxe de forma 
declarativa. 

Os objetivos do projeto de desenvolvimento do sistema foram alcançados: a 
análise do COBIT®, o desenvolvimento da estrutura do sistema, Elaboração do 
sistema de banco de dados e compreensão das linguagens de programação 
utilizadas para codificação do sistema. 

 
Metodologia  

Foram muito utilizados os livros da biblioteca principalmente os que tratavam 
da linguagem Java™, e para o estudo do JavaFX utilizamos um livro comprado no 
início dos trabalhos, chamado Plataforma Pro JavaFX, que é uma versão traduzida 
do inglês pela editora ciência moderna. 

Para desenvolvimento da codificação de Java™ e JavaFX utilizamos a IDE ( 
Ambiente integrado para desenvolvimento de software) NetBeans IDE 6.9.1. E 
banco de dados usado foi o MySQL 5.5, com driver JDBC driver for MySQL, 
responsável por integrar a linguagem Java™ que é responsável pelo acesso ao 
banco de dados com o MySQL.E na parte da modelagem do banco de dados o 
software utilizado foi o MySQL Workbench.  

A documentação online das linguagens no site dos desenvolvedores foi de 
suprema importância para o desenvolvimento deste projeto.  

A modelagem do banco de dados foi um dos trabalhos que mais trouxeram 
resultados positivos, pois eu não havia estudado ainda este assunto, logo nas 
primeiras reuniões para definirmos a modelagem do banco de dados o orientador 
apresentou o software MySQL Workbench, utilizado para tais modelagens, que se 
mostrou muito eficiente em termos de modelagem do banco de dados da aplicação. 
  Após a modelagem do banco de dados precisávamos fazer a interligação 
dele com a aplicação, então foi árduo o trabalho de pesquisa relacionado a criação 
de classes de conexões em JavaFX, mas o material relacionado a este tipo de 
assunto era mais voltado a outros tipos de banco de dados e integrados ao ambiente 
visual do NetBeans 6.9.1, chamado de JavaFX Compuser, e foi ai então que após a 
conversa com vários profissionais na área seja por meio de fóruns ou por conversa 
instantânea na internet que foi decidido utilizar para conexão com banco de dados a 
linguagem Java e deixar o JavaFX para a parte de view ou visualização. E a partir 
daí foi iniciado os trabalhos para desenvolver as classes para conexão com o banco 
de dados utilizando a linguagem Java e com os conceito do padrão de projetos DAO 
Data Acess Object, que além de padronizar nosso sistema dá mais consistência e 
organização ao código.  
 Depois da descoberta que as linguagens Java e JavaFX são totalmente 
integráveis ficou fácil o desenvolvimento da nossa aplicação, pois a partir daí 
poderíamos trabalhar em separado nas linguagens de programação, pois o Java era 
responsável pela parte estrutural do sistema e o JavaFX responsável pela parte de 
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view da aplicação. Criando objetos Java dentro das classes JavaFX foi  melhor 
forma que foi encontrada para fazer tal ligação entre as duas linguagens. 

 
Resultados e Discussão 

O JavaFX é uma linguagem de script muito fácil de se aprender, por isso o 
desenvolvimento da parte visual da aplicação ficou muito agradável, muitos 
profissionais da área de desenvolvimento em Java™ encontrados em artigos ou 
fórum, definiam JavaFX como uma linguagem pra parte de apresentação visual e não 
a parte de negócios da aplicação, pois este trabalho poderia ser facilmente feio pelo 
uso do Java™, pelo fato de ser mais completo e com classes próprias e mais 
difundidas que JavaFX. 

No início tudo parecia muito complexo pela falta de conhecimento, tanto em 
Java™, JavaFX e banco de dados que é fundamental para o dinamismo da 
aplicação. Mas as pesquisas em sites dos desenvolvedores, fórum nacionais e 
internacionais, contato pessoal com profissionais da área, nos levou a resolver certos 
problemas não facilmente encontrados, principalmente em JavaFX.  

 

 
Imagem 1: Sistema desenvolvido no projeto, tela de configuração do sistema. 
 

Os resultados são satisfatórios vendo pelo fato de adquirirmos uma boa 
bagagem de conhecimento de tais linguagens e sistemas, o sistema ficou com uma 
interface rica.O sistema está dividido na etapa de visualização em quatro partes que 
são os domínios, ou grupos de processos do COBIT®, que são eles: planejar e 
organizar, adquirir e implementar, entregar e dar Suporte, monitorar e avaliar. E para 
cada um destes foi desenvolvida uma interface padrão que suporta a visualização 
dos mesmos com suas respectivas informações em separado. 

Na área administrativa do sistema temos diversas interfaces para cadastrar 
alterar excluir as informações que estarão contidas em cada um dos processos que 
estarão ligados diretamente aos seus grupos de processos, assim como também as 
configurações dos usuários que irão acessar o sistema para não ser aberto a 
qualquer pessoa, pois temos dados que podem ser valiosos aos olhos de uma 
organização que trabalha bem a sua governança de TI. 

Ainda há componentes futuros para incrementar nossa aplicação, como a 
inserção de um módulo de geração de gráficos e relatórios, pois a linguagem dá 
suporte a isso também, para o sistema ser completo e gerar resultados eficazes do 
gerenciamento da governança de TI.  
 
Conclusões 



 

Anais da I Jornada de Iniciação Científica e da I Jornada de 
Extensão da Faculdade Católica do Tocantins - FACTO 

 

38 
 

Os resultados demonstram que a combinação Java™+JavaFX pode ser uma 
ótima escolha se o foco for aplicação de cliente rico, em várias situações o JavaFX 
supera o Swing do Java™, por sua facilidade e linhas de código economizadas.No 
caso de uma aplicação para governança de TI a combinação dessas tecnologias 
com banco de dados poderá resultar em um sistema de alta confiabilidade e de boa 
aceitação. 

A tecnologia JavaFX em sua versão 1.3  utilizada neste trabalho de pesquisa 
é uma linguagem de scripts muito bem elaborada e com conceitos fáceis de serem 
entendidos, mas algumas limitações desta linguagem a faz não se tornar muito 
aceita por grande parte da comunidade de desenvolvedores, alguns aspectos são : a 
demora para ser carregado e executado via browser e o peso das aplicações muito 
elevado. Espera-se que no futuro os problemas citados sejam sanados. 

Percebemos que JavaFX por ser nova já um diferencial pela sua maturidade, 
principalmente pelo fato de ser baseada na linguagem Java™ nossa aplicação ficou 
bem elaborada pelo uso da mesma, concluímos que compensa o uso das 
tecnologias escolhidas, para aplicações de grande e médio porte. 
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9. VARIÁVEIS COMPORTAMENTAIS DE VACAS LEITEIRAS MESTIÇAS EM 
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Resumo  
Objetivou-se estudar as variáveis comportamentais de vacas leiteiras mestiças em 
pastejo rotacionado na região central do Tocantins. Foram avaliadas oito vacas 
leiteiras mestiças de Holandês x Zebu por propriedade, sendo, duas propriedades, 
ambas preconizam o pastejo rotacionado, irrigado e superadubado com livre acesso 
dos animais aos piquetes e área de lazer. Ambas propriedades com capim 
Mombaça (Panicum maximum) divididas em 26 piquetes, com período de ocupação 
de um dia. A metodologia baseia-se em uma avaliação visual em intervalos 
intermitentes de 30 minutos, durante 24 horas seguidas, em dois dias de observação 
em cada propriedade. O experimento foi analisado de acordo com o estudo das 
médias dos comportamentos e das interações comportamentais observadas. 
Observou-se dois períodos típicos de pastejo, após as ordenhas da manhã e da 
tarde. Houve diferenças nas médias de consumo de alimento entre as duas 
propriedades. Os animais pastejaram mais durante o dia, em ambas as 
propriedades. Após a segunda ordenha, o maior pico de alimentação foi nas duas 
primeiras horas. Observou-se também, que o consumo de sal mineral sempre foi 
maior durante a manhã, logo após a ordenha. O tempo gasto com a ruminação em 
ambos os casos, foi maior do que o encontrado em outros trabalhos. 
 
Palavras-chave: bem estar animal; bovinocultura leiteira; comportamento. 
 
Introdução  

Um dos objetivos do sistema de produção de vacas mestiças em pastagem 
rotativa é suprir as necessidades nutricionais desses animais durante todo o ano, 
mantendo uma oferta de forragem permanente, tanto em quantidade quanto em 
qualidade, obtendo assim, uma ótima resposta produtiva por parte dos animais. 

Pesquisas com ênfase na produção animal são muito importantes, 
principalmente na medida em que os métodos de criações são muito intensificados. 
Cada vez mais são ampliados e valorizados os estudos do comportamento animal 
aplicado à produção (Paranhos da Costa et al., 2002).  

A observação, seguida pelo estudo do comportamento animal é de grande 
importância para racionalizar a exploração zootécnica, empregar novas técnicas de 
manejo, alimentação e instalações. 

Segundo Brâncio et al. (2003) o clima, a alimentação e o sistema de produção 
adotado, são os fatores que mais afetam o comportamento de bovinos leiteiros, 
sendo assim, o conhecimento das atividades desenvolvidas e dos hábitos 
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alimentares são de extrema importância para melhoria do bem-estar e 
conseguentemente do desempenho produtivo dos animais.  

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o comportamento ingestivo e o 
tempo de pastejo, ruminação e ócio de vacas mestiças Holandês x Zebu em 
pastagem de Panicum maximum (cv. Mombaça) em sistema de pastejo rotacionado, 
irrigado e superadubado. 
 
Metodologia  

A pesquisa foi desenvolvida no período de agosto de 2010 até julho de 2011, 
em duas propriedades da região central do Tocantins, a fazenda Nossa Senhora de 
Aparecida, localizada no município de Palmas e a Chácara Sebastiãozinho 
localizada no município de Paraíso do Tocantins. Ambas propriedades preconizam 
pastejo rotacionado, irrigado e superadubado com livre acesso dos animais aos 
piquetes e a área de lazer contendo sombreamento e água, segundo o método do 
Projeto Balde Cheio da EMBRAPA. Sendo que, a propriedade localizada no 
município de Palmas é uma unidade demonstrativa oficial do projeto vinculada a 
EMBRAPA. 

Foram utilizadas 16 vacas leiteiras em diferentes estágios de produção, 
mestiças de Holandês x Zebu, sendo utilizados oito animais por propriedade, sendo 
os da Chácara Sebastiãozinho, Girolando ½ sangue, e os da Fazenda Nossa 
Senhora de Aparecida, Girolando ¾. As áreas experimentais em ambas 
propriedades são formadas com capim Mombaça (Panicum maximum) divididas em 
26 piquetes de aproximadamente 600 m² cada, com período de ocupação de um dia 
e período de descanso de 25 dias, sendo realizada adubação de cobertura com três 
quilos de uréia a cada saída de lote.  

Nos dias de observação foram obtidos também os seguintes dados: 
temperatura máxima e mínima e pluviosidade. 

A metodologia para avaliação comportamental aplicada baseia-se em uma 
avaliação visual em intervalos intermitentes de 30 minutos, durante 24 horas 
seguidas, sendo realizada em dois dias de observação em cada propriedade, na 
qual serão registradas as atividades de tempo de pastejo, ruminação, ócio, consumo 
de sal e acesso a água. 

O experimento será analisado de acordo com o estudo das médias dos 
comportamentos e das interações comportamentais observadas, e os dados serão 
compilados em tabelas e gráficos através do programa Excel. 
 
Resultados e Discussão 

Na tabela 1, são apresentadas as porcentagens médias de tempo diário 
(período de 24 horas de observação) dos animais dos rebanhos das duas 
propriedades avaliadas segmentado por tipo de atividade comportamental. 

Houveram diferenças nas médias de consumo de alimento entre as 
propriedades e diferentes rebanhos, para as atividades comportamentais estudadas. 
Na Chácara Nossa Senhor Aparecida a média de consumo de alimento (pastejo) foi 
maior, fato que se explica devido a melhor condição de pastagem e ao maior grau 
de pureza racial do rebanho e a sua maior exigência nutricional. 
Tabela 1- Porcentagens médias de tempo diário das atividades comportamentais. 

Atividades Alimentação Ócio Ruminação Sal Água Sociabilização 

% Tempo 
gasto 

32,28 33,17 30,39 2,01 0,89 1,17 
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As médias para o tempo gasto em pastejo foram diferentes entre as 
propriedades, o que pode ser justificado pela diferença de temperatura e 
pluviosidade entre os períodos avaliados. Resultados estes diferentes dos obtidos 
por Ítavo (2008), em que trabalhando também com método de pastejo rotacionado, a 
média de tempo gasto com o pastejo foi de 44,13%. 

Chacon et al. (1978), estudando o comportamento ingestivo de pastejo de 
bovinos no outono, observaram que o tempo de pastejo foi de 43% de todas as suas 
atividades. Acredita-se que os animais aumentam o tempo de pastejo como forma 
de compensar a baixa qualidade da forragem. 

Para as atividades de ruminação os animais, apresentam média 30,39%. Ítavo 
(2008), em seu experimento os animais apresentaram média de tempo de 
ruminação de apenas 15,74%. Os fatores relacionados à disponibilidade de 
forragem podem ter influenciado o tempo de ruminação.  

Sarmento (2003) verificou tempo de ócio de 28,75% das atividades de 
novilhas em pastagem de Brachiaria brizantha, valor inferior aos observados no 
presente trabalho, que obteve média de 33,17%. Trevisan et al. (2004) observaram 
tempos bem parecidos de ócio, sendo de 7,25 horas (30,2%). 

Comparando os turnos de pastejo, nota-se que as vacas destinaram maior 
tempo para o pastejo diurno, o que está de acordo com o previsto para climas 
temperados, segundo Pires et al. (2001), que verificaram valor de 65,2%  para o 
pastejo diurno. Esperava-se obter dados contrários, com concentração de pastejo 
noturno devido às altas temperaturas diurnas do clima tropical, porém a presença de 
áreas sombreadas, as curtas distâncias a serem percorridas entre os piquetes e as 
áreas de lazer (cocho de mineral, suplementação e água), além do sombreamento 
natural e artificial disponível propiciaram esta maior concentração deste 
comportamento no período diurno. 

O consumo de sal mineral foi maior durante o período da manhã, 
principalmente logo após a ordenha. Talvez por que seja nessa hora do dia que o sal 
é oferecido, em quantidade suficiente para todo o dia, porém, existe o estímulo da 
curiosidade dos animais assim que o tratador deposita o sal no cocho. 

No período da tarde, que corresponde das 13:00 horas até a próxima 
ordenha, na Chácara Nossa Senhora Aparecida, o maior tempo gasto foi com a 
alimentação (46,25%), seguido do ócio (29,58%). Porém nas horas mais quentes 
deste mesmo período, que seria das 10:30 ás 14:00 horas, o tempo com o pastejo 
foi menor (31,67%), por causa da maior incidência de raios solares, que causam 
aumento na temperatura. Com isso os animais buscam a sombra, localizada na área 
de lazer, sendo assim saem do respectivo piquete, portanto não há possibilidade de 
ingestão de alimento, sendo assim o período de ócio é muito maior, neste caso 
correspondeu a 46,46% do tempo. 

Ainda no período da tarde, só que na Chácara Sebastiãzinho, os animais 
passaram a maior parte deste período em ócio (46,68%), em seguida na ruminação 
(33,75%), e em menor tempo se alimentado (13,33%). Fato motivado pela menor 
área de sombreamento e maior exposição a radiação solar,fazendo com que haja 
parada nas atividades de deslocamento e busca por alimentos. 

Foi observado que no período da noite, que corresponde o horário logo após 
a segunda ordenha até a ordenha da manha, o maior pico de alimentação foram as 
duas primeiras horas após a ordenha, isso em ambos as propriedades. 
 
Conclusões  
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Com base no sistema forrageiro proposto e no manejo dos animais, 
observaram-se dois períodos típicos de pastejo (após as ordenhas da manhã e da 
tarde), verificando-se outros de menor intensidade, tanto durante o dia quanto à 
noite. O sistema de sombreamento mostrou-se eficiente para proporcionar melhor 
conforto térmico aos animais, adotando como parâmetros o aumento no tempo 
despendido nas atividades ingestivas de pastejo e ruminação. 
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Resumo 
 
A presente pesquisa teve por objetivo a análise das características do hipertexto, 
seus aspectos históricos e suas perspectivas de utilização nos processos de ensino 
e aprendizagem. Para tanto buscou-se um maior aprofundamento em relação às 
suas estruturas técnicas potencializadas pela Internet e sua capacidade de 
articulação por meio dos hiperlinks. Neles repousam e se configuram os pontos de 
parada/conversão do leitor na construção de suas próprias leituras e narrativas. 
Desenvolvido sob a égide de referenciais técnicos e linguísticos, o hipertexto se 
estabelece como uma forma dinâmica de apresentação de informações articuladas 
rizomaticamente, permitindo aos sujeitos diferentes formas de leitura e construção 
de sentidos, de acordo com seus perfis particulares de leitura. Identificar tais 
idiossincrasias é a condição básica para que as produções hipertextuais possam 
responder de forma eficiente às intenções e especificidades de seus produtores, 
mesmo que necessariamente o leitor do hipertexto seja potencialmente um co-autor, 
a partir das trajetórias que indica e dos caminhos que estabelece a partir de suas 
apropriações. Por meio do uso de procedimentos metodológicos compatíveis à 
complexidade de sua análise, foi possível compreender em pormenores não 
somente as impressões dos leitores sobre o hipertexto, mas também observar as 
suas percepções em relação àquilo que na tela do computador se apresentava. Em 
suas considerações, cada leitor semeou interrogações e pontos que merecem 
destaque na produção do hipertexto, que por simples, pode vir a desperdiçar a sua 
potencialidade em relação à construção de novos saberes. 
 
Palavras-chave: Hipertexto – Leitura - Internet 
 
Introdução 

A Internet, por suas características, surge como pano de fundo para atuais e 
infindáveis discussões sobre a leitura, sendo o instrumento de potencialização das 
novas práticas emergentes. Cabe, portanto, analisar os aspectos que posicionam a 
educação neste novo cenário, em que a sociedade transforma-se rapidamente, 
demandando múltiplas competências de seus atores. Situamo-nos frente a um 
grande desafio, à medida que os modelos de ensino tradicionais não têm 
conseguido atender, em muitos casos, às necessidades crescentes observadas no 
mundo do trabalho, que reflete com mais dinamismo as mudanças ocorridas no seio 
da sociedade. A tecnologia, portanto, não pode estar dissociada da educação, pois é 
parte integrante do processo educativo, não devendo, por pressuposto, ser 
observada isoladamente, sobretudo nas relações comunicacionais. 

Se a escrita se transforma, com novos e dinâmicos suportes, obviamente a 
leitura também passa a ser entendida a partir de outras bases. Aqui, encontramos o 
hipertexto como agente potencializador de novas formas de leitura, com múltiplas 
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possibilidades permitidas aos leitores. Não mais nos restringimos às páginas dos 
livros, ou seja, às mesmas estruturas fundamentais, as do códex. 
O hipertexto é, portanto, objeto de múltiplas análises, suscitando discussões em 
diferentes espaços e áreas do conhecimento, como a Ciência da Computação, 
Linguística, Psicologia e Comunicação, por meio de autores como Theodor Nelson, 
Pierre Lévy, George Landow, Lúcia Santaella, Luís Antônio Marcuschi, Antônio 
Carlos Xavier, Marcos Silva, Ingedore Koch, André Lemos, Arlindo Machado entre 
outros. Pretendeu-se com esta pesquisa analisá-lo sob a ótica de suas relações 
tecno-linguísticas, contextualizando o processo de leitura em uma perspectiva sócio-
histórica, trazendo à luz da contemporaneidade os aspectos cognitivos desse “novo” 
leitor, que não mais se restringe à decodificação dos signos linguísticos que são as 
palavras. Todas as alterações sofridas pelos processos de leitura desde a criação da 
web, bem como a partir da passagem da cultura oral à escrita repousam em novas 
apropriações sociais, novos hábitos criados pelo homem e em novos instrumentos 
por ele criados.  

Com o surgimento e o desenvolvimento dos computadores e de suas 
linguagens, novas transformações foram percebidas e, ainda que persista certo 
temor quanto ao desaparecimento da cultura do livro em decorrência dos meios 
digitais, cristaliza-se fortemente a noção da coexistência dos formatos, assim como 
ocorreu na passagem da oralidade primária, em que inexistiam conhecimentos sobre 
qualquer forma de escrita, à oralidade secundária, observada como manifestação de 
culturas que têm, usam e sofrem os efeitos da escrita. Não há, portanto, que se 
considerar a tecnologia como instrumento de ruptura, de exclusão de práticas, de fim 
em si mesmo. O que a rede, como estrutura sóciotécnica produz, são sensíveis 
modificações nos processos de comunicação e desta forma o objeto configura-se 
como importante alicerce à compreensão dos processos de ensino e aprendizagem, 
bem como à proposição de novas formas de composição e produção dos materiais 
educacionais, cada vez mais flexíveis e afeitos a absorção por novos suportes e 
modos de leitura. 
 
Metodologia 

A partir das reflexões acerca do objetivo central deste trabalho, que repousa 
na busca de maior conhecimento sobre os processos de leitura efetuados a partir 
das estruturas hipertextuais, bastante comuns nas páginas da Internet, configurou-
se uma pesquisa de caráter exploratório, em que não se intenta transformar 
processos, mas sim, de alguma forma, melhor compreendê-los. Para tanto 
selecionou-se um contingente de dez sujeitos, eleitos pela prática voltada à 
construção de tais estruturas e a sua capacidade de oportunizar, ao fim dos 
procedimentos metodológicos, opiniões e reflexões apropriadas. 

Os procedimentos metodológicos utilizados voltaram-se obviamente à análise 
da leitura em computadores, fato este que conferiu certas particularidades ao objeto. 
Antes que tais procedimentos fossem empregados, foi necessário desenvolver um 
modelo conceitual de construção de hipertextos por meio de suas estruturas 
próprias, os hiperlinks. Logo após a consecução deste objetivo foi possível focalizar 
os elementos e técnicas que permitiram a identificação das questões fundamentais 
da pesquisa e suas consequentes concepções. Objetivamente, foi utilizado 
primeiramente o procedimento conhecido como protocolo verbal, combinado com 
aplicação de software de gravação de telas e vídeo (Think Aloud) e por fim adotou-
se o procedimento chamado grupo focal para a busca de diferentes e 
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potencialmente antagônicas opiniões acerca do objeto. Em ambos os casos, a 
análise fundamentou-se em bases analítico-descritivas, cujos resultados forneceram 
excelentes subsídios ao seu entendimento, além de indicar excelentes caminhos 
para pesquisas futuras. 

 
Resultados e Discussão 

Tendo em vista o perfil dos sujeitos da pesquisa, foi possível identificar 
algumas características comuns no que tange aos processos de leitura hipertextual, 
bem como destacar pontos que emergem de análises particulares e não por isso, 
menos importantes. Um elemento de bastante destaque foi a inegável potência do 
hipertexto, na medida em que possibilita novas rotas na construção do 
conhecimento. De qualquer modo, resta analisar a problemática do excesso de 
desvios que tal estrutura pode ocasionar. Esta análise encontra amparo teórico nas 
já postuladas disfunções da leitura hipertextual em relação a seus aspectos 
cognitivos (LIMA, 2004), sendo referenciados, portanto, o transbordamento cognitivo 
e a própria desorientação do leitor, pois o excessivo número de links pode 
efetivamente ampliar os riscos em relação às perdas de capacidade do 
cognoscente. 

Dando continuidade às discussões, merece destaque a impressão de muitos 
dos sujeitos sobre a complexidade das estruturas do hipertexto, indicada por meio 
da necessidade de parcimônia na utilização dos hiperlinks, pois podem acabar por 
acarretar a fuga daquilo que poderíamos chamar de “núcleo do texto”, pois a 
utilização de diferentes mídias (imagens, textos, vídeos) pode sugerir apropriações e 
escolhas convenientes e mais palatáveis à construção dos saberes, mas podem 
desviar o leitor daquilo que intencionalmente se construiu como a base, ou o 
elemento mais importante. Por mais que sejam reforçadas aqui características 
comuns às verificadas nas análises individuais, o comentário reforça a necessidade 
de pesquisas como esta, para o aprofundamento acerca da leitura do hipertexto, 
pois tal estrutura é cada vez mais comum nos meios educativos. 

Voltamos à questão da imposição de certos limites à leitura, ao observar 
comentários sobre a delimitação dos caminhos possíveis no hipertexto. Nesse 
alinhamento, podemos refletir sobre o direcionamento a partir da premissa que: “do 
ponto de vista cognitivo, pode-se dizer que o hiperlink exerce o papel de um 
encapsulador de cargas de sentido, capaz de gerar no leitor o desejo de seguir os 
caminhos indicados (KOCH, 2006, p. 66), ou seja, por meio deles o leitor muda o 
seu direcionamento e procuram novos elementos que o auxiliem a construção do 
conhecimento. De qualquer modo, é imprescindível refletirmos sobre o 
posicionamento de Foucault (2007, p. 26), no qual pondera que mesmo nos livros, 
as margens não são nítidas, nem tampouco rigidamente determinadas, e o processo 
de leitura leva o sujeito a diferentes esferas, pois o texto, independente de seu 
suporte, está preso em um sistema de remissões a outros livros, outros textos, 
outras frases: nó em uma rede, como a própria conformação do hipertexto discutida 
nesta pesquisa. 

 
Conclusões 

A presente pesquisa revelou diversos pontos importantes, permitindo além da 
análise, a instrumentalização técnica necessária à melhoria dos processos de 
produção de conteúdos hipertextuais. Inicialmente, as considerações repousaram 
nas evidentes diferenças existentes entre os leitores, cada qual com suas 
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especificidades e perfis de leitura próprios. Compreender tais pormenores é 
condição sine qua non para a transformação das práticas docentes atuais, cada vez 
mais sensíveis à inserção de inovações produzidas no pelo homem. 

Conforme assevera Capra (1996, p. 216), “as decisões humanas nunca são 
completamente racionais, estando sempre coloridas por emoções e o pensamento 
humano está sempre encaixado nas sensações e nos processos corporais que 
contribuem para o pleno espectro da cognição”. Assim sendo, as motivações de 
cada leitor no que tange à construção de caminhos pelo texto, depende de uma 
série de variáveis que se articulam até que as decisões efetivas quanto aos seus 
passos se concretizem. Nesse ínterim, toda a gama de conhecimentos que o leitor 
possui, bem como os modelos mentais e paradigmas que orientam a sua leitura, 
atuam como balizadores do processo que se inicia. 
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Resumo 
Este artigo vem mostrar o resultado da investigação parcial, do curso de Gestão 
Educacional, sobre a postura organizacional norteada pela inteligência competitiva. 
Por meio de uma análise da dinâmica institucional de empresas prestadoras de 
serviços educacionais em educação básica, no que se refere a seus diferenciais 
competitivos, ou seja, o valor que estas empresas agregam ao seu produto e de que 
forma estes se tornam mais tangíveis aos seus clientes, garantindo assim, sucesso 
organizacional e ampliando as possibilidades de atingir melhores resultados 
organizacionais para uma maior fidelização na conquista de clientes pela constante 
inovação e apropriação de um maior número de elementos que compõem as 
competências adicionais da organização. 
 
Palavras-chave: gestão educacional, inteligência competitiva, informação 
 
Introdução 
A inteligência competitiva constitui uma coleta ética e o uso de informações públicas 
e publicações disponíveis, sobre tendências, eventos e atores, fora das fronteiras de 
empresa. é um método para identificar as necessidades de informação da empresa; 
coletar sistematicamente a informação relevante e, em seguida, processá-la 
analiticamente, transformando-a em elemento para tomada de decisão. 
O produto final da inteligência competitiva é a informação analisada, de interesse 
para os tomadores de decisão, sobre o meio ambiente, presente e futuro, no qual a 
empresa opera. deve ser uma constante a busca por diferenciais competitivos e a 
manutenção e avaliação das competências básicas da instituição. 
Tanto as competências básicas como as ditas adicionais, aqui traduzidas como 
diferenciais, devem inevitavelmente percorrer o caminho da mensuração e, serem 
evidenciadas junto à clientela, para que esta tenha capacidade de discernir o valor 
agregado à prestação de serviços que esta se contratando. 
Cabe à área da inteligência competitiva informações fidedignas, que sejam capazes 
de oportunizar o benchmarking do processo funcional e competitivo a fim de detectar 
a dinâmica das competências dos concorrentes e sinalizar à instituição a 
necessidade de implementação e orientação de operacionalização de novos 
processos determinantes da excelência e consequentemente aumento das chances 
de atingimento das metas organizacionais no que diz respeito aos resultados 
operacionais pretendidos, além destas vantagens a área da inteligência competitiva 
ainda se encarrega de dar significado às inovações promovidas no processo 
empresarial de forma a tornar mais tangível diferenciais, muitas vezes não percebido 
pelo contratante do serviço. assim, busca-se através desta atividade uma maior 
fidelização dos clientes de forma a garantir um aumento no número de pessoas que 
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buscam estes serviços dentro do nicho mercadológico definido pela empresa, à 
partir da expressão dos valores agregados. 
 
Metodologia 

Inicialmente a pesquisa se desenvolveu através de um processo de 
levantamento e sustentação bibliográfica concomitante com o processo de 
observação sistematizada e contatos com ABRAIC – Associação Brasileira de 
Analista de Inteligência Competitiva. Desta primeira fase, rendeu um momento de 
reflexão junto aos diretores de uma rede de escolas nacionais a fim de se discutir a 
dinâmica das unidades de ensino por eles presididas com base na premissa é a da 
inteligência competitiva. Como anda os concorrentes? Qual é a minha posição 
estratégica frente a dinâmica do setor? Quais são meus fatores críticos de sucesso? 
Motivado pelos questionamentos, este  momento de avaliação e reflexão 
institucional veio somar com os propósitos da investigação.  

A pesquisa se encontra em um momento de estruturação dos instrumentos 
padronizados de coleta de dados mais específicos, sobre como a escola básica com 
o foco direcionado para o ensino médio está se organizando quanto a 
hipercompetição de mercado, no que se refere a fidelização e conquista de clientes 
para compor o quadro discente deste nível educacional. Para esta fase, que é uma 
pesquisa temática, se aterá a dados institucionais seguido por um fechamento dado 
através de mais um seminário de discussão sobre competências básicas e 
competências essenciais, ou seja, a dimensão do valor agregado na prestação de 
serviços educacionais.  
 
Resultados e discussão 

Até o momento, foi possível observar que grande parte das instituições de ensino, 
de certa forma, faz uso de princípios da inteligência competitiva, mas sem uma 
orientação da área, ou seja, trabalham esta dimensão de forma empírica e sem 
objetivos claros, sem a agressividade que o mercado exige para a manutenção e 
crescimento organizacional. Ainda foi possível observar que, o tratamento dado às 
informações não são adequados, o que reflete de forma direta no momento da 
tomada de decisão, pois esta se dá com base em informações que são formuladas 
sem uma orientação advinda da área da gestão do conhecimento. 

Foi possível observar que esta falha tem ainda implicações no momento em que a 
empresa se remete a traçar cenários futuros e quais serão suas estratégias frente à 
dinâmica de mercado? Segundo Schwartz (2003), “O mundo em que vivemos está 
mais instável que nunca. Em todo o planeta sociedades democráticas enfrentam 
ameaças sem precedentes à sua segurança e mercados financeiros flutuam fora de 
controle. Inovações tecnológicas aceleram a comunicação e influenciam todas as 
áreas, mudanças demográficas maciças transformam a configuração e distribuição 
da população mundial, causando tumulto social.”. Assim, cabe às instituições 
através de uma atividades orientada pela dinâmica da inteligência competitiva se 
precaverem quanto às surpresas inevitáveis do futuro, buscando o nível de maior 
fidedignidade às informações e um maior rigor na formulação dos cenários futuros e 
como proceder frente aos desafios impostos diariamente à dinâmica institucional 
escolar neste contexto de hipercompetição. 

 
Conclusões 
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É o valor e não o volume, a força motriz da inteligência. A inteligência 
competitiva (IC) é a informação tão bem analisada que já pode servir de base para 
decisões fundamentais. Levar a informação a tal estágio é o que constitui o valor. 

Dado o exposto, foi possível concluir que terão maiores vantagens 
competitivas de mercado, aquelas empresas que já se organizarem e nortearem sua 
prática com elementos que consigam dar uma sustentabilidade mercadológica à sua 
prática, como uma gestão estratégica orientada pelos princípios da inteligência 
competitiva. Aliada a esta prática, a seriedade na ação organizacional, não perdendo 
de vista, o processo de busca de diferenciais competitivos, a viabilidade da dinâmica 
de estar sempre agregando valor aos seus produtos, encontrando a maneira de 
tornar este processo mais tangível e mensurável aos clientes já conquistados pela 
empresa e aqueles em potencial. Esta dinâmica organizacional em busca da 
excelência passa inevitavelmente pela maximização das descobertas sobre os 
concorrentes. Não existe fórmulas mágicas neste negócio, existem sim, lições a 
serem aprendidas, agregar valor à informação e utilizar esta informação qualificada 
para agregar valor ao todo organizacional. 
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Resumo   

O presente artigo traz uma análise sobre solidariedade e a fé cristã na visão 
dos acadêmicos de Direito da Faculdade Católica do Tocantins – Palmas, TO. Dada 
à importância da religião como fato social, a prática da solidariedade e da fé cristã é 
de suma importância em grupos institucionais da educação, propiciando ambiente 
de apoio e compartilhamento, possibilitando atingir as distorções existentes e 
trabalhar a solidariedade e a fé cristã nos mais diversos aspetos sociais. Objetiva-se, 
compreender a solidariedade e a sua relação com fé cristã a partir da religiosidade 
de grupos sociais, sobretudo nortear os pressupostos religiosos que consolidam as 
ações ou determinadas atitudes solidárias no meio acadêmico. A pesquisa foi 
realizada a partir de questionário pré-estruturado com perguntas fechadas, 10% dos 
estudantes corresponderam aos elementos da amostragem simples aleatória, os 
dados obtidos foram interpretados em forma de gráficos para a análise da pesquisa. 
Conclui-se que a prática da solidariedade e a fé cristã são capazes de unir esforços 
aos homens de boa vontade e de criar um mundo ais justo e fraterno. Portanto é 
preciso repensar, reelaborar e agir por meio de políticas públicas, de tradições 
humanísticas, das religiões e igrejas cristãs a transformação da sociedade.  

 
Palavras-Chaves: religião, relações sociais, caridade. 
 
Introdução 

O presente artigo trata de uma análise da concepção dos acadêmicos do 
Curso de Direito da Faculdade Católica do Tocantins sobre a prática da 
solidariedade e a fé cristã na sociedade em que vivem. 

Convivemos em uma sociedade dominada pelo consumismo, e certo declínio 
da moralidade e da própria ética cristã, os avanços da atualidade, do saber científico 
e tecnológico agrava a humanidade tornando os homens mais competitivos entre se, 
o que podemos chamar de crise civilizatória. A esse respeito, Leonardo Bof coloca 
que: 

Essa crise civilizatória que afeta a humanidade se revela pelo 
descuido e pela falta de cuidado com que se tratam realidades 
importantes da vida: a natureza, os milhões e milhões de 
crianças condenadas a trabalhar como adultos, os 
aposentados, os idosos e a alimentação básica, a saúde 
pública, sobretudo o cuidado com o outro. Para se sair dessa 
crise, precisamos de uma nova ética. Ela deve nascer de algo 
essencial no ser humano. 
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Essas ressonâncias, entre outras, são o eco do cuidado essencial com o 
próximo. É o amor a justa medida, a ternura, a carícia, a cordialidade, a 
convivialidade e a compaixão que garantem a humanidade aos seres humanos. 
Através desses modos de ser, os humanos continuamente realizam sua 
autoconstrução histórica. Constroem a Terra e preservam suas culturas, seus 
valores, seus sonhos e suas tradições espirituais. 

Huston Smith em seu livro Por que a Religião é Importante, relata sobre a 
necessidade urgente de reabilitar o papel da religião como força humanizadora 
fundamental para as pessoas e para a sociedade, para fazer frente, juntos, às 
necessidades da vida e na cooperação solidária que podem aumentar as 
possibilidades e potencialidades humanas, não apenas no campo material, mas 
também no nível intelectual, afetivo e espiritual. 

Esse trabalho teve como objetivo uma análise sobre a solidariedade e a sua 
relação com fé cristã a partir da religiosidade de grupos sociais, sobretudo nortear os 
pressupostos religiosos que consolidam as ações ou determinadas atitudes 
solidárias nas relações sociais no meio acadêmico. Nesse contexto, ressalta-se que 
a religiosidade ajuda construir novas relações, apontando princípios de justiça, 
denunciando ameaças e violações da dignidade e dos direitos, abrindo caminhos de 
solidariedade. 
 
Metodologia 

A pesquisa foi realizada a partir de questionário pré-estruturado com perguntas 
fechadas, 10% dos estudantes do curso de direito corresponderam aos elementos 
da amostragem simples aleatória. Após coletadas, as informações foram 
transformadas em gráficos, para a interpretação dos resultados obtidos (LUNA, 
2000). 

Dessa forma, o presente estudo, pretende mostrar a importância de uma 
abordagem acadêmica sobre necessidade e o modo de como cuidar do outro, 
principalmente na urgência de políticas consolidada e orientada pela ética, 
sobretudo pela ética cristã se consideramos os milhões de pobres, oprimidos e 
excluídos da sociedade  
 
Resultados e Discussão 

  
FIGURA 01 

 
Em busca da concepção pessoal a respeito da solidariedade ser uma virtude 

eminentemente cristã, as respostas apontou em 30% que sim, e 70% que não. A 
análise indica que o grupo social entrevistado acredita em sua maioria que, a 
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solidariedade pode ser praticada por indivíduos, independentemente do seu credo 
religioso.  

 
 
Figura 02 
 
Os entrevistados quando questionados se as pessoas adeptas a uma 

determinada religião são mais propensas a praticarem a solidariedade, 67% 
responderam que sim, enquanto 33% responderam que não. Mediante esse 
resultado, é possível observar que a prática religiosa aproxima o humano da 
solidariedade, demonstrando a preocupação com o outro e a compaixão pelos 
necessitados. 

 

 
FIGURA 03 

Quando perguntados sobre a forma de manifestação da solidariedade mais 
comum praticada atualmente, 20% dos entrevistados acreditam que seja a 
distribuição dos bens e a remuneração do trabalho, enquanto 52%  acreditam estar 
no esforço em favor de uma ordem social mais justa, e 28% na partilha dos bens 
espirituais e bens materiais. A maioria aponta o anseio por uma sociedade mais 
justa, por meio da solidariedade e da fé cristã. 
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Figura 04 
Quanto à prática da solidariedade, 62% disseram que sim, já participaram ou 

participam de alguma ação social associada à fé cristã, e 38%, disseram nunca ter 
participado. Percebe-se que os entrevistados mais uma vez demonstram que a 
solidariedade, embora não pareça eminentemente cristã, a religiosidade aproxima as 
pessoas e as conduzem a tal prática. 
 
Conclusões 

A prática da solidariedade e a fé cristã são capazes de unir esforços aos 
homens de boa vontade e de criar um mundo ais justo e fraterno. Portanto é preciso 
repensar, reelaborar e agir por meio de políticas públicas, de tradições humanísticas, 
das religiões e igrejas cristãs a transformação da sociedade. É preciso repensar, 
reelaborar e agir por meio de políticas públicas, de tradições humanísticas, das 
religiões e igrejas cristãs a transformação da sociedade. Ao contrário crescerá mais 
ainda a idéia de que as estratégias meramente assistencialista e paternalista nunca 
resolveram e jamais resolverão o problema dos pobres e dos excluídos na nossa 
sociedade.  
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Resumo   

Grande parte das mulheres que denunciam seus companheiros não deseja 
criminalizá-los, mas busca a intermediação de algum dispositivo capaz de 
interromper a violência, preservando a relação. Muitas, inclusive, desistem de 
efetuar um registro de ocorrência quando são informadas do risco de que o 
denunciado venha a ser preso. Quanto ao deferimento das medidas restritivas, é 
preciso saber em que condições elas são solicitadas e as razões dos 
indeferimentos, só assim saberemos se esse instrumento está ou não sendo 
demandado na sua justa medida pelas organizações de defesa das mulheres e se 
os riscos de novas agressões estão ou não sendo negligenciados por parte da 
Justiça. O que se propõe no trabalho ora apresentado é uma análise sucinta se 
futuros operadores do direito, possuem uma visão mais ampla do que seja violência 
contra a mulher e os possíveis efeitos sociais da aplicabilidade da Lei Maria da 
Penha na sociedade atual. A pesquisa foi realizada a partir de questionário pré-
estruturado com perguntas fechadas, as informações foram transformadas em 
gráficos para interpretação dos resultados. A análise dessa problemática leva a 
compreensão de que a lei 11.340/06 trouxe significativas mudanças no antigo 
sistema, referente à proteção a mulher.  
 
Palavras-Chaves: sociedade, violência, mulher, norma. 
 
Introdução       

O presente tem como finalidade uma análise sucinta da Lei Maria da Penha a 
partir da sua aplicabilidade, bem como alguns dos seus efeitos pedagógicos na 
sociedade na visão dos estudantes do curso de Direito da Faculdade Católica do 
Tocantins – Palmas, TO.  

Em suma, situações ou dados analisados friamente, fora dos contextos nos 
quais adquirem sentido, nos dizem muito pouco sobre as tendências na aplicação da 
Lei em questão, que, por sua vez, não deve ser vista como uma legislação que 
aposte na violência, mas sim na mudança e no diálogo social, uma vez que as 
alterações no sistema de proteção à mulher abrangeram a esfera cível, criminal e 
processual, trazendo avanços relevantes e rompimentos de normas frágeis e sem 
solução. Nesse âmbito a lei determinou um novo tratamento à mulher agredida, 
impondo normas mais rigorosas contra o agressor. Tais situações justificam este 
estudo. Pois segundo Miguel Reale, o que efetivamente caracteriza uma norma 
jurídica, de qualquer espécie, é o fato de ser uma estrutura proposicional enunciativa 
de uma forma de organização ou de conduta, que deve ser seguida de maneira 
objetiva e obrigatória (NADER, 2010, p. 86).  
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O presente artigo teve como objetivo uma análise sucinta se futuros 
operadores do direito, possuem uma visão mais ampla do que seja violência contra 
a mulher e os possíveis efeitos sociais da aplicabilidade da mesma na sociedade. 
 
Metodologia 

A pesquisa foi realizada a partir de questionário pré-estruturado com 
perguntas fechadas, 10% dos estudantes do curso de direito corresponderam aos 
elementos da amostragem simples aleatória. Após coletadas, as informações foram 
transformadas em gráficos, para a interpretação dos resultados obtidos (LUNA, 
2000). Dessa forma, o presente estudo, por meio da pesquisa teórico-prático 
procurará mostrar a necessidade de uma abordagem acadêmica sobre o atual 
sistema de proteção à mulher na atual sociedade a partir da extensão dos resultados 
obtidos. 

 
Resultados e Discussão 

 
Figura: 01 

Os entrevistados quando questionados quanto ao principal motivo pelo qual as 
mulheres retiram a queixa contra os seus agressores, 35% responderam que é 
devido ao medo de novas agressões ou culpa, enquanto 5% responderam que é por 
falta de apoio social e 60%, responderam que é devido ao descrédito na justiça. É 
possível observar que a Lei Maria da Penha ainda deixa inseguras as vítimas que 
buscam amparo judicial efetivo, demonstrando a preocupação das mesmas com o 
efeito da norma no contexto social e familiar. 
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Figura: 02 
Quanto à concepção de que as mulheres tendem a agüentar as agressões em 

nome da estabilidade familiar, 85% dos entrevistados responderão que isso ocorre 
na maioria das vezes, 15% responderam que isso se deve sempre enquanto, 
nenhum assinalou a opção nunca. Uma análise indica que o grupo social abordado 
acredita em sua maioria que, o conceito de família tende a permanecer e sobrepõe 
às decisões que levam a vítima continuar com o seu agressor.  

 
Figura: 03 

Quando questionados se concordam com o prosseguimento da ação penal 
contra o agressor 70% dos respondentes disseram que sim, pois a Lei Maria da 
 Penha deixou claro que o combate à violência contra a mulher é uma questão 
de interesse público e Estado deve agir. Enquanto 20% disseram que essa, quis 
justamente tirar da vítima a responsabilidade de interromper a ação penal contra o 
seu agressor. E 10% responderam que não, pois geralmente a vítima desiste do 
processo por medo, coação ou culpa, já que o agressor é seu marido, pai dos filhos.  
Logo, podemos observar que os efeitos sociais da lei em questão merecem atenção, 
tanto dos operadores do direito, quanto dos indivíduos envolvidos.  

 
Figura: 04 
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Quando perguntados sobre o que dificulta a aplicabilidade da Lei Maria da 
Penha, 10% dos entrevistados responderam que é devido principalmente à falta de 
profissionalismo e comprometimento dos promotores, enquanto 40%  acreditam 
estar na falta da varas criminais especiais, e 50% no desconhecimento da Lei por 
parte da sociedade. Isso aponta que a própria sociedade precisa esclarecimentos 
sobre o conteúdo da norma e isso pode ser um indicativo de que os órgãos 
responsáveis pela a aplicabilidade da Lei precisam tornar mais efetivos sua atuação 
junto às denúncias de violência contra a mulher. 
 
Conclusões 

As mulheres vítimas de abusos devem procurar as autoridades competentes, 
para coibir o máximo possível os números de agressões. Infelizmente isso não é o 
que parece acontecer atualmente devido à falta de um amparo judicial efetivo. Resta 
claro que o conceito de família tende a permanecer e sobrepõe às decisões que 
levam a vítima continuar com o seu agressor, embora não se busque aqui reforçar a 
idéia de esse seja o único motivo que as expõe a tal a violência. Para os 
entrevistados, também prevaleceu o posicionamento de que a ação penal contra o 
agressor deve prosseguir mesmo que a mulher venha desistir, pois a Lei Maria da 
Penha deixa claro que o combate à violência contra a mulher é uma questão de 
interesse público e o Estado deve agir. Por fim, dados apontam que em parte a 
sociedade desconhece o conteúdo da norma, portanto os órgãos responsáveis pela 
sua aplicabilidade precisam reavaliar sua atuação tornando o poder judiciário mais 
próximo das vítimas e mais confiável. 
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Resumo 
O cajueiro é encontrado em quase todos os Estados da Federação. No Tocantins a 
produção ainda é pequena, no entanto, vários tem sido os estímulos para o aumento 
de área a cada ano. Segundo o IBGE, os maiores produtores do Estado são Palmas, 
com 60,24%, e Araguaína, com 14,91%. Os municípios de Porto Nacional e Arraias 
também se destacam no plantio do cajueiro. muitos problemas na cajucultura, a 
baixa produtividade, pragas, irregularidade nas precipitações pluviométricas, além 
da falta de uniformidade de plantio, com reflexos negativos sobre na qualidade da 
matéria-prima. A ocorrência de doenças está entre os fatores limitantes para o 
aumento na produção e também na qualidade do produto produzido.  A antracnose 
causada pelo fungo Colletotrichum gloeosporioides é a doença mais importante da 
cultura, podendo ocorrer em qualquer fase de desenvolvimento da planta. O objetivo 
deste trabalho foi relatar a ocorrência da antracnose em plantas de cajueiro no 
município de Palmas – TO. A partir de plantas doentes foi feita a caracterização dos 
sintomas e o isolamento do fungo em meio de cultura no laboratório. Os sintomas 
observados são característicos de antracnose e o fungo obtido apresentou 
características morfológicas de Colletotrichum sp. conforme a literatura consultada. 
Este é o primeiro relato de ocorrência de antracnose em cajueiro em Palmas - TO. 

 
Palavras-Chave: ocorrência, Anacardium occidentale, fungo 
 
Introdução 

O cajueiro (Anacardium occidentale) é nativo do nordeste brasileiro. 
Atualmente, o cajueiro é uma cultura de importância econômica, ocupando lugar de 
destaque dentre as plantas frutíferas tropicais e com produção estimulada pela 
exportação do produto industrializado e pelo consumo interno. Do pseudofruto 
(pedúnculo hipertrofiado) são fabricados vários produtos, tais como sucos, cajuína, 
néctar de caju, caju em calda, caju-ameixa, caju cristalizado, geléia, doce em massa, 
licor, aguardente, vinagre e vinho. Do fruto (castanha), alem da amêndoa, destinada 
grande parte à exportação, é também extraído o LCC (líquido da castanha de caju) 
utilizado na indústria química para obtenção de resinas, fabricação de tintas, 
vernizes, esmaltes, lonas de freio para veículos, etc. (Kimati et al., 2005). 

O cajueiro é encontrado em quase todos os Estados da Federação, sendo a 
Região Nordeste a maior produtora. O caju tocantinense ganha espaço na 
exportação para outros estados. O destino dos frutos são os estados de São Paulo, 
Piauí e Distrito Federal. A área plantada cresce a cada ano. Segundo o IBGE, os 
maiores produtores do Estado são Palmas, com 60,24%, e Araguaína, com 14,91%. 
Os municípios de Porto Nacional e Arraias também se destacam no plantio do 
cajueiro. 

O governo federal tem estimulado o plantio de cajueiro. Em 2008, o Ministério 
da Integração Nacional liberou R$ 75,4 milhões para a realização de programas e 
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obras em 14 estados brasileiros. O Tocantins foi beneficiado com R$ 5,3 milhões. 
Serão destinados R$ 222,5 mil para a implantação de uma unidade de produção de 
mudas de caju, com o objetivo de fortalecer o arranjo produtivo local da cajucultura 
na região do Jalapão, em Novo Acordo (TO).  

Existem, no entanto, muitos problemas na cajucultura, a baixa produtividade, 
pragas, irregularidade nas precipitações pluviométricas, além da falta de 
uniformidade de plantio, com reflexos negativos sobre na qualidade da matéria-
prima. A ocorrência de doenças está entre os fatores limitantes para o aumento na 
produção e também na qualidade do produto produzido.  

A antracnose causada pelo fungo Colletotrichum gloeosporioides é a doença 
mais importante da cultura, podendo ocorrer em qualquer fase de desenvolvimento 
da planta. No Nordeste, a doença encontra-se disseminada em todas as áreas de 
cultivo do cajueiro, sendo bante severa em épocas mais úmidas e temperaturas 
amenas, ao redor de 25°C (Kimati et al., 2005).  Nas condições do estado do 
Tocantins, ainda não existe nenhum trabalho da quantificação da incidência e 
severidade da doença e dos danos por ela causados. 

O objetivo deste trabalho foi relatar a ocorrência da antracnose em plantas de 
cajueiro no município de Palmas – TO. 
 
Metodologia 

Plantas de cajueiro apresentando os sintomas da doença e distribuídas 
aleatoriamente na cidade tiveram suas folhas coletadas para o isolamento do 
patógeno. 

No laboratório de Fitopatologia do curso de Agronomia, localizado na Unidade 
II da Faculdade Católica do Tocantins, as amostras de folhas e ramos de cajueiro 
apresentando os sintomas de antracnose foram lavadas em água corrente e 
posteriormente secas em papel toalha. 

Na câmara de fluxo laminar vertical fez-se o isolamento indireto do fungo 
onde fragmentos de tecido vegetal foram recortados, com auxílio de uma lâmina de 
bisturi e posteriormente desinfetados. 

Para a desinfestação superficial os fragmentos foram passados em álcool 70 
%, posteriormente em hipoclorito de sódio 1% e por último lavados em água 
destilada e esterilizada. Estes fragmentos foram então secos e transferidos para 
placas de Petri esterilizadas contendo meio de cultura BDA para o crescimento 
micelial do fungo. 

As placas foram incubadas sobre a bancada no laboratório e cerca de 7 dias 
após, foi possível perceber o crescimento do fungo no meio de cultura. As colônias 
apresentando características morfológicas típicas de Colletotrichum sp. foram 
repicadas para novas placas de Petri com o meio BDA.  

Cerca de sete dias após a repicagem as colônias tinham crescido novamente 
e então preparou-se lâminas para a observação das características morfológicas e 
microscópicas do fungo a fim de se confirmar o agente causal. 
 
Resultados e Discussão 

Segundo Kimati et al. (2005) os sintomas da antracnose aparecem nos 
tecidos jovens da planta. Nas folhas, as manchas necróticas apresentam coloração 
pardo-avermelhada, formato irregular e de tamanho variável de acordo com o local 
de penetração do patógeno. Quando as manchas necróticas aparecem na margem 
de um dos lados da folha, esta se apresenta distorcida, com curvatura pronunciada 
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devido ao crescimento desigual do tecido sadio em relação ao tecido afetado. Na 
inflorescência, os sintomas manifestam-se na forma de queima e queda de flores. É 
comum a formação de lesões necróticas escuras na haste floral, de formato 
alongado, que evoluem de modo a atingir toda a inflorescência que seca 
completamente. Nas plantas amostradas foram observados estes sintomas, comuns 
a antracnose. Estes sintomas foram fotografados, conforme mostra a Figura 1. A 
partir destes tecidos o fungo foi obtido. 

 
 
Figura 1. Sintomas de antracnose em plantas de cajueiro. A=sintomas nas folhas; 
B=sintomas nos ramos e inflorescência. 

A partir do isolamento obteve-se colônias com micélio alaranjado. Nas 
lâminas preparadas após o isolamento e crescimento do fungo, foram observadas a 
formação dos acérvulos, estruturas que são típicas do fungo Colletotrichum, como 
também os conídios hialinos e alongado as (Alexopoulos, et al., 1996) 
  
Conclusões 

A partir da observação dos sintomas apresentados em plantas, foi possível 
isolar o fungo Colletotrichum, agente causal da antracnose em cajueiro. 

Este é o primeiro relato da ocorrência desta doença em  Palmas –TO. 
Trabalhos de inoculação cruzada devem ser feitos para a confirmação da 

espécie deste fungo. 
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15. RELATO DE OCORRÊNCIA E ISOLAMENTO DE PLENODOMUS 

DESTRUENS NO ESTADO DO TOCANTINS. 
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Resumo 
 O Mal-do-pé é uma doença da Batata-doce causada pelo fungo Plenodomos 
destruens, que apresenta grande potencial de disseminação e sobrevivência, sendo 
capaz de causar perdas significativas em todas as fases fenológicas da cultura. Sua 
ocorrência é estendida a plantações de varias regiões do país, sua severidade se 
atenua no período chuvoso onde os sintomas são mais perceptíveis, que consiste no 
amarelecimento de folhas e lesões de cor escura na região do coleto. Para o 
controle desta doença não há produtos registrados no ministério da agricultura. Este 
trabalho relata pela primeira vez a ocorrência e o isolamento do fungo patogênico no 
município de Palmas, no estado do Tocantins. 
 
Palavras-chave: Batata-doce; Mal-do-pé; Identificação. 
 
Introdução 

A batata-doce, (Ipomoea batatas L. (Lam.)) é originária das Américas Central 
e do Sul, sendo encontrada desde a Península de Yucatam, no México, até a 
Colômbia. É uma hortaliça tropical e subtropical, de ciclo curto de produção (4-5 
meses). (Silva et. al. 2004). 

É cultivada em 111 países, sendo que aproximadamente 90% da produção é 
obtida na Ásia, apenas 5% na África e 5% no restante do mundo. Apenas 2% da 
produção estão em países industrializados como os Estados Unidos e Japão. A 
China é o país que mais produz, com 100 milhões de toneladas (FAO, 2001) 

No Brasil, o investimento na cultura de batata-doce é muito baixo, e o 
principal argumento contraria ao investimento em tecnologia é que a lucratividade da 
cultura é baixa. Isso decorre do pequeno volume individual de produção, ou seja, os 
produtores ainda tendem a cultivar a batata-doce como cultura marginal, tendo a 
média de produtividade menor que 10 t/ha. (Silva et. al. 2004) 

Diante disso Silveira et al., (2008) nos mais de dez anos de pesquisa e 
seleção de clones de Batata-doce, apresenta resultados promissores com 
produtividades entre 28 e 65 t/ha nas condições edafoclimáticas do estado do 
Tocantins. Este fato indica uma superioridade desses novos clones entre 154% a 
400% em relação às produtividades obtidas na década de 70, quando se iniciaram 
as pesquisas com esta cultura para produção de etanol combustível. 

Todavia a implantação de uma lavoura de batata-doce se faz por meio de 
propagação vegetativa, através da utilização de batatas ou ramas-semente que é o 
método mais utilizado por estas enraizarem com mais rapidez, Porém favorece a 
disseminação de pragas e doenças. 

Dentre as doenças que podem afetar negativamente a produção da cultura da 
batata-doce, pode-se destacar a mal-do-pé (Plenodomus destruens). No Brasil, 
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ocorre em vários Estados, sendo considerada a doença mais importante da cultura 
da batata-doce em razão dos prejuízos causados na formação de mudas, produção 
de raízes tuberosas e no armazenamento. (H. Kimari et. al., 1997) 

.O arranquio de plantas doentes não é o suficiente para controlar pois o fungo 
sobrevive no solo. Sendo assim quando surge a doença com alta intensidade é 
necessário o vazio sanitário por três anos. Ainda não existe nenhum produto químico 
registrado para a cultura capaz de controlar o mal-do-pé, dentre as praticas 
agronômicas a rotação de culturas é a mais indicada. Por estas a melhor maneira é 
evitar a doença no campo, utilizando ramas sadias. (Royo, 2010) 
 Neste contexto considerando a importância e a intensidade como esta doença 
vem se manifestando nas plantações o presente trabalho teve o objetivo de 
identificar e isolar o fungo Plenodomus destruens e confirmar sua patogenicidade na 
planta. 
 
Metodologia 
 No campo de produção do Laboratório de Sistema de Produção de Energia a 
partir de fontes Renováveis (LASPER) localizado na área experimental da 
Universidade Federal do Tocantins – UFT campus de Palmas, foram constatadas 
plantas de Batata-doce com ramas secas e folhas murchas e/ou amareladas, 
apresentando lesões/manchas de cor escura no coleto da planta. 
 O material foi coletado e encaminhado ao Laboratório de Fitopatologia da 
Universidade do Tocantins – UNITINSAGRO para diagnóstico, identificação e 
isolamento do agente etiológico causador da doença. 
 Preparo do meio de cultura: Em dois recipientes do tipo Erlenmayer foi 
adicionado em cada um 100 ml de água destilada mais 4g do produto Potato 
Dextrose Agar da Himedia. Preparando um total de 200ml de meio. 

Processo de isolamento: Foi utilizado o método indireto, por utilizar parte 
vegetal da planta. Onde o material coletado foi fragmentado em pequenos pedaços 
com auxilio de bisturi esterilizado depositados por 30 segundos em álcool 70%, 
depois 60 segundos em Hipoclorito a 2%, em seguida efetuado dupla lavagem em 
água destilada. 
 Plaqueamento: Em câmara de fluxo laminar, o meio de cultura BDA 
preparado foi distribuído em 10 placas de petri, no qual cada placa recebeu três 
fragmentos vegetais processados dispostos eqüidistantes. As placas foram fechadas 
com plástico tipo filme e colocadas ao ambiente natural por 7 dias. 
 Repicagem: Observou-se o crescimento do micélio e a formação de picnídios. 
Estes foram repicados para multiplicação do material identificado como possível 
patógeno. 
 Identificação: A partir do material repicado efetuou-se o preparo de lâminas 
para observação das características micro-morfológicas do fungo em microscopia 
óptica. 
 
Resultados e Discussão 

As plantas coletadas no campo apresentavam manchas necróticas na região 
do coleto da planta, murchamento de ramas e amarelecimento de folhas assim como 
retrata CNPH (2004) o Mal-do-pé infecta a região do colo da planta isolando a parte 
aérea do sistema radicular, onde se produz grande quantidade de esporos que são 
disseminados principalmente por respingos, contaminando outras partes da planta, 
porém não desenvolvendo aí as manchas. E a medida que a cultura se desenvolve, 
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observa-se grande quantidade de material vegetal seco e ramas com folhas 
murchas ou amareladas (Clark e Moyer, 1988). Sendo assim, a ramas podem estar 
aparentemente sadias, mas sendo fonte de inóculo para novos plantios. (Lopes e 
Silva 1993). 

A partir do material coletado a campo, com sintomas da doença seguindo a 
metodologia de isolamento, as colônias fúngicas que cresceram, foram identificados 
através do micélio de cor branca e presença de picnídios, com o preparo das 
lâminas de identificação foi possível observar por microscopia conídios oblongos, 
hialinos e unicelulares assim como retrata (Silva et. al. 2004). 

Diante disso a classificação possibilita diagnosticar o fitopatógeno como 
Plenodomus destruens, agente causal do Mal-do-pé da Batata-doce. 
 
Conclusões 

Estes resultados são os primeiros relatos de Plenodomus destruens na 
cultura da Batata-doce para o Estado do Tocantins e região Norte. Devido a 
importância deste patógeno identificado, trabalhos futuros vão ser realizados 
buscando cultivares que tenham resistência e um possível controle químico ou 
biológico, para o manejo desta doença no estado. 
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Resumo  

Durante alguns anos, a produção de soja no Tocantins passou por períodos 
de baixos índices no que diz respeito à produção, área colhida e em alguns 
momentos apresentou produtividades inferiores às médias nacionais. Após a 
inserção do projeto Prodecer III no município de Pedro Afonso em 1996, houve 
crescimento significativo a partir de 1999. Este trabalho foi desenvolvido com o 
objetivo de explanar os dados do desenvolvimento da produção e demais fatores de 
importância empregados à cultura da soja no Estado do Tocantins.  
 
Palavras-chave: Glycine max, cultivo e evolução. 
 
Introdução 
 

A soja (Glycine max) é considerada uma das mais importantes leguminosas, 
originada de clima temperado, possui ampla adaptação aos climas subtropicais e 
tropicais e, em função dos teores elevados de proteína (40%) e óleo (20%) e de sua 
produtividade de grãos, apresenta grande importância econômica (BONATO et al., 
2000). 

Os primeiros cultivos de soja no Tocantins tiveram início no final da década de 
80 e começo da década de 90. A média de produção nas últimas safras está em 
torno de 2000 tonelada/ano. O Estado possui ainda uma localização geográfica 
favorável ao escoamento da produção, sendo eixo de integração das demais regiões 
(ALMEIDA & ABREU, 2010). 

O período de entressafra é caracterizado pela ausência de precipitações, 
baixa umidade relativa do ar e baixas temperaturas no período noturno. Esta 
condição climática favorece a produção de sementes, uma vez que o ambiente é 
totalmente desfavorável para o desenvolvimento de fitopatógenos, o que garante um 
produto com alto índice de sanidade e maior rentabilidade ao produtor. 

O presente trabalho teve por objetivo criar um panorama sobre o 
desenvolvimento da cultura da soja no Estado do Tocantins, através de dados da 
evolução de área colhida, produção e produtividade. 
  
Metodologia 

 O presente trabalho foi realizado a partir de dados e informações 
disponibilizados pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Agrário, 
além de busca em periódicos, artigos científicos e sites agronômicos. 

Os dados obtidos foram analisados, compilados e transformados em tabelas e 
gráficos utilizando o Microsoft Excel2007, análise comparativa. 
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Resultados e Discussão 
 

 Com base nos dados da Secretaria da Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Agrário do Tocantins, numa trajetória de quase vinte anos, o 
Tocantins obteve um crescimento de 1.200% de área colhida, sendo que, no ano de 
1990 a área cultivada com soja era de 26.280 hectares, saltando para 315.560 
hectares em 2009, enquanto que neste mesmo período o país apresentou um 
crescimento de 185%, que é considerável, porém muito inferior em relação ao nosso 
Estado. Observe abaixo a evolução do percentual de área colhida nos últimos anos: 

 

 
Fonte: SEAGRO – TO (2011). 

 
Como podemos observar, a área colhida começou a aumentar a partir de 

1998, tendo uma leve queda em 1999, mas retomou seu ritmo crescente desde 
então.  

Em relação à produção, o Tocantins vem apresentando grande crescimento, 
sendo que entre os anos de 1996 e 2006, houve um aumento anual de 35%, 
enquanto que o Brasil cresceu em média 9,5% ao ano (IBGE, 2006). 

A produção de soja no Tocantins até o ano de 1997 era relativamente 
pequena, onde sua trajetória apresentava-se temporal e descontínua na área 
plantada e na quantidade produzida. A partir de 1999, o crescimento da produção 
apresentou uma evolução animadora, reflexo da introdução do programa 
PRODECER III, no município de Pedro Afonso, em 1996. Entre os anos de 1999 e 
2002 o Tocantins apresentou um aumento na produção de cerca de 98,50%, contra 
35,89% do crescimento do Brasil (ALMEIDA & ABREU, 2010). 

Quando se iniciou o cultivo de soja no Tocantins, a produção não passava de 
35.000 toneladas/ano. Na safra 2009/2010 chegou a 1,073 milhão de toneladas de 
grãos (SEAGRO, 2011). 

 As maiores regiões produtoras do Estado do Tocantins são: Pedro Afonso, 
com o programa Prodecer III, que é responsável por cerca de 56% da produção 
estadual, sendo o maior produtor da região e também do Estado; a Região 
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Administrativa de Goiatins, com o município de Campos Lindos – com o projeto 
Campos Lindos – cerca de 19% da produção; e a região de Gurupi, com destaque 
ao município de Formoso do Araguaia, com o Projeto Formoso. Os dez maiores 
produtores produzem aproximadamente 70% de toda produção estadual. Como já 
foi mencionado, o município de Pedro Afonso é o maior produtor do Tocantins, com 
uma produção de 99.900 toneladas do grão, ou seja, 15,32% da produção Estado. 

A produtividade é outro importante fator a explanar, pois ainda em 1991 o 
Estado apresentou em sua safra 2.025 kg/ha, superior à média nacional que era de 
1.550 kg/ha. Nos anos seguintes a média estadual decaiu, voltando a se destacar 
oito anos depois, em 1999, com produtividade de 2.451 kg/ha contra 2.370 kg/ha da 
média brasileira. Desde então, estes números vem oscilando em relação à média 
nacional. Existem anos que os dados são animadores e outros que não supera as 
expectativas, como é o caso das safras de 2003 e 2004. Em 2003 a produtividade foi 
de 2.467 kg/ha no Tocantins e de 2.800 kg/ha no Brasil. Já no ano seguinte, o 
quadro se inverteu, o Estado apresentou 2.574 kg/ha em média e o país apenas 
2.300 kg/ha.  
O gráfico abaixo demonstra a variação percentual da produtividade da soja no 
Tocantins: 
 

 
Fonte: SEAGRO – TO (2011) 
 

Como podemos observar neste gráfico, um dos fatores mais instáveis num 
sistema de produção de soja, é a produtividade. Os fatores relacionados às baixas 
produtividades estão relacionados aos fenômenos climáticos muitas vezes não 
previstos pelos produtores, como é o caso do El niño, chuva de granizo, correntes 
de vento em grande escala, entre outros. O momento exato para a aplicação da 
adubação de cobertura, se mal executado, acarretará em danos diretos e indiretos, 
pois é um dos fatores favorecem à planta a condição de expressar seu máximo 
potencial produtivo. Assim, o produtor deve cultivar com base no zoneamento 
agroclimático e consultar um técnico, no caso um Engenheiro Agrônomo, para 
dimensionar todos os processos em um sistema de produção agrícola. 
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Conclusão 

Somente após a inauguração do projeto Prodecer III, na cidade de Pedro 
Afonso, a produção de soja pode evoluir de maneira a se tornar uma das novas 
fronteiras agrícolas do Brasil. Isto nos leva a crer que, através da introdução de 
novos projetos hidroagrícolas voltados para produção de soja ou demais culturas 
anuais, o lançamento de novas variedades mais produtivas e resistentes às 
diferentes condições edafoclimáticas e outros fatores, garantirá o aumento gradativo 
da produção de soja no Estado do Tocantins. 
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Resumo 

A produção de hortaliças é utilizada como atividade terapêutica por diversas 
instituições e órgãos que tratam de pacientes portadores de doenças psíquicas, 
como auxílio ao tratamento. A educação ambiental voltada para crianças do ensino 
fundamental também pode ser trabalhada por meio da implantação de hortas dentro 
das escolas. Visto isso, a Faculdade Católica do Tocantins firmou parceria com duas 
instituições; CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial)  e Escola de Tempo 
Integral “Dona Lindu” ambas localizadas em Palmas - TO. O objetivo do Projeto com 
a implantação das hortas foi atuar como terapia para pacientes portadores de 
doenças psíquicas e despertar a consciência ambiental nas crianças. Foram 
desenvolvidas  atividades práticas de forma conjunta, envolvendo os alunos do 
Curso de Agronomia, os pacientes atendidos pela CAPS e os funcionários e alunos 
da Escola de Tempo Integral. A atividade de produção de hortaliças mostrou-se 
eficaz no auxílio ao tratamento dos pacientes do CAPS, visto que os mesmos 
demonstraram interesse na condução das atividades, proporcionando um aumento 
na autoestima. A educação ambiental foi desenvolvida com os alunos por meio de 
atividades práticas na horta da Escola de Tempo Integral.  
 
Palavras-Chave: Hortoterapia; consciência ambiental; CAPS. 
 
Introdução 
 A implantação de hortas em propriedades rurais, quintais residenciais e 
também em áreas ociosas transcende a simples produção de alimentos. Esta 
prática, se bem planejada, pode atuar como ferramenta de educação ambiental, 
atividade socializadora  e tratamento de pessoas que possuem doenças psíquicas. 

A Educação ambiental é uma modalidade da educação, já praticada em 
vários países e tem o objetivo de disseminar o conhecimento sobre o ambiente. Sua 
principal função é conscientização sobre a preservação do meio ambiente e sua 
utilização de modo sustentável. A prática da horticultura dentro de escolas de nível 
fundamental desperta o início da conscientização ambiental nos alunos.  

O conhecimento e a ação participativa na produção e no consumo 
principalmente de hortaliças – fonte de vitaminas e sais minerais – despertam nos 
alunos mudanças em seu comportamento alimentar, atingindo toda a família. Essa 
relação direta com os alimentos também contribui para que o comportamento 
alimentar das crianças seja voltado para produtos mais naturais e saudáveis, 
oferecendo um contra ponto à ostensiva propaganda de alimentos industrializados e 
do tipo fast-food. Práticas de manejo adequado do solo, reciclagem de produtos por 
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meio da compostagem e trabalho em equipe também são exercitados na 
implantação de hortas (TURANO, 1990 apud MORGADO, 2008) 

A terapia ocupacional é caracterizada pelo tratamento de enfermidades por 
meio de atividades aplicadas de maneira física ou mental, ativa ou passiva, 
preventiva, corretiva ou adaptativa. Dessa forma a implantação e condução de 
hortas podem ser utilizadas como forma de tratamento para portadores de doenças 
psíquicas, além de fornecer alimento de qualidade aos pacientes. A horta 
terapêutica é uma oficina que visa proporcionar aos usuários uma atividade auxiliar 
em seu tratamento e uma fonte de alimentação de maior qualidade. Devido a isso a 
hortoterapia passa a ser uma alternativa útil que faz do paciente um protagonista do 
seu próprio tratamento. 

Dessa forma o trabalho desenvolvido teve como objetivos: 1) implantar e 
conduzir hortas na Escola de Tempo Integral “Dona Lindu” e no CAPS (Centro de 
Apoio Psico Social) Unidade Palmas; 2) proporcionar atividades práticas aos alunos 
do curso de Agronomia da Faculdade Católica do Tocantins; 3) utilizar a horticultura 
na educação ambiental dos alunos da escola de tempo integral e como atividade 
terapêutica no tratamento dos pacientes do CAPS. 
 
Metodologia 

O trabalho teve início com uma visita prévia ao local de instalação da horta, 
nessa ocasião foi analisado o tamanho disponível para a construção dos canteiros, 
acesso à água para irrigação, material existente para o cultivo das hortaliças (pás, 
enxadas, adubos, corretivos, sementes etc.) e a mão de obra necessária para a 
condução das atividades. Neste momento também foi feita a escolha das principais 
hortaliças a serem cultivadas, mediante conversa com os representantes da Escola 
de Tempo Integral e também do CAPS. 
 O trabalho iniciou-se no mês de fevereiro de 2011, com a atividade de 
preparo dos canteiros. O CAPS dispõe de uma pequena área para a implantação da 
horta, sendo que a área de canteiros totalizou cerca de 37,5 m²; já na Escola de 
Tempo Integral , a área disponível para a prática da horticultura é maior, totalizando 
cerca de 3.000 m².  Inicialmente foi feita uma limpeza prévia da área, com a retirada 
de materiais indesejáveis tais como: cacos de telha e tijolos, lascas de madeira e 
outros objetos, em seguida foi  feito o levantamento dos canteiros, com o auxílio de 
enxadas, de tal forma que os mesmos ficaram com uma altura de cerca de 15 cm.  
Após o levantamento dos canteiros foi feito o espalhamento  de adubo orgânico 
(esterco de curral) com cerca de 5 Kg/ m²; em seguida foi feita a incorporação ao 
solo e adição de água. Após um período de uma semana os canteiros receberam 
calcário e adubação química com o  formulado  4-14-08 (N-P-K) na proporção de  40 
gr/m² (SÃO PAULO, 1998) 
 Concomitantemente ao preparo dos canteiros, foi feito o preparo das mudas 
na casa de vegetação localizada no Campus II da Faculdade Católica do Tocantins. 
As mudas foram preparadas em bandejas de isopor de 128 células. Estas foram 
preenchidas com substrato comercial “PLANTMAX” e em seguida foram semeadas 
alface, cenoura e couve. As bandejas foram colocadas em bancadas com cerca de 
1,5 m de altura e diariamente eram irrigadas duas vezes ao dia (de manhã e a tarde) 
pelo método da microaspersão. As bandejas ficaram na casa de vegetação por 
cerca de 15 a 20 dias, sendo que, posteriormente foram transplantadas para os 
canteiros definitivos. 
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 As visitas à Escola de Tempo Integral e ao CAPS foram programadas para 
que ocorressem uma vez na semana, nessa ocasião as bandejas eram levadas até 
os canteiros e as mudas eram transplantadas pelos alunos participantes do Projeto 
de Extensão, pelos funcionários dos estabelecimentos e pelos pacientes atendidos 
pelo CAPS. Dessa forma, a cada semana, eram transplantadas mais mudas para os 
canteiros, e ao mesmo tempo, tratos culturais eram realizados nos canteiros já 
instalados, tais como: capinas, controle de insetos pragas e irrigação. O transplantio 
de mudas ocorreu de fevereiro a junho de 2011. 
 
Resultados e Discussão 

Com o início das atividades percebeu-se que os usuários do CAPS se 
tornaram corresponsáveis pela manutenção diária da horta, demonstrando interesse 
através do revezamento e limpeza. O trabalho contribuiu significativamente para o 
desenvolvimento de habilidades psicossociais e autonomia dos usuários, 
aumentando sua autoestima e, portanto, motivando-os para a produção 
independente e adesão à alimentação saudável. As atividades desenvolvidas, com 
alunos e funcionários, na Escola de Tempo Integral “Dona Lindu” trabalharam 
principalmente os aspectos de preparo e cuidados com o solo e a importância do 
cultivo de alimentos livres de produtos químicos, mostrando o benefício para a 
saúde e para o meio ambiente. 

 
Conclusões 
 O trabalho desenvolvido até o momento apresenta resultados positivos no 
tratamento dos pacientes do CAPS, fato este relatado pelos próprios profissionais 
(Psicólogos e Terapeutas ocupacionais) que trabalham no acompanhamento dos 
pacientes. As atividades desenvolvidas na Escola de Tempo Integral também 
mostraram bons resultados, pois além de trabalhar o desenvolvimento da 
consciência ambiental proporciona a produção de alimentos saudáveis para o 
consumo durante as refeições escolares.  
 O trabalho continuará no próximo semestre, com as atividades já 
desenvolvidas e outras sugeridas pelos participantes do projeto, com o objetivo de 
promover o bem estar dos pacientes e a promoção da educação ambiental. 
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Resumo 
O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito nematicida e nematostático do 
ácido tânico sobre o nematóide de galhas (Meloidogyne incognita). Portanto, foram 
instalados dois experimentos, o primeiro in vitro para avaliar a taxa de eclosão e 
inatividade do nematoide em razão do contato direto com o ácido tânico. Já o 
segundo experimento foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito nematicida do 
ácido tânico após a inoculação de M. incognita em plantas de soja, var. MSOY 
9144RR, mantidas em casa-de-vegetação. Após as avaliações foi observado que a 
ácido tânico reduziu em 100% a taxa de eclosão e também causou inatividade dos 
juvenis de segundo estádio. Na concentração de 0,1 mol/L o ácido tânico não foi 
efetivo no controle de M. incognita em plantas de soja parasitadas. Além disso, 
causou redução na parte aérea e peso de raiz. 
 
Palavras-chave: nematóides de galhas, controle alternativo, compostos fenólicos 
 
Introdução 

Nos últimos anos, com a crescente preocupação da sociedade com os 
aspectos ambientais, somado ao crescimento da agricultura orgânica em todo o 
mundo, muitas pesquisas têm sido dedicadas à procura de compostos naturais, 
biologicamente ativos contra pragas agrícolas. Dentre as alternativas estudadas, a 
utilização de extratos botânicos tem sido freqüente relatada (Lopes, 2005). 

Os vegetais, no seu metabolismo secundário, sintetizam substâncias que 
constituem princípios ativos de diversos produtos químicos orgânicos que são de 
interesse farmacêutico e industrial; alguma destas substâncias tem funções de 
adaptação ao meio e são armas de competição biológica contra agressões de 
parasistas biológicos (Silva, 2000). Os taninos ocorrem em uma ampla variedade de 
vegetais, são classificados em hidrossolúveis e condensados e são encontrados nas 
raízes, casca, folhas, frutos e sementes. Os taninos são encontrados principalmente 
nos vacúolos das plantas. Nestes locais não  interferem no metabolismo da planta, 
somente após a lesão e morte das plantas agem e têm metabolismo  eficiente 
(Battestin, et al 2004). 

O ácido tânico é um típico tanino hidrolisável encontrados nas plantas, 
estes são constituídos de mistura de fenóis simples, tais como o piragalol e ácido 
elágico, e também ésteres do ácido gálico com açúcares, como a glicose. Os taninos 
hidrolisáveis são unidos por ligações éster-carboxila, sendo prontamente 
hidrolisáveis em condições ácidas ou básicas. Contudo poucas são as informações 
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a respeito do efeito destes compostos sobre nematóides fitopatogênicos. Assim, o 
objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade nematicida do ácido tânico sobre 
Meloidogyne incognita  in vitro e em também plantas de soja mantidas em casa-de-
vegetação. 
 
Metodologia 

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Nematologia e na 
casa-de-vegetação do Centro de Ciências Agrárias da Faculdade Católica do Tocantins 
em março de 2011. 

a. Obtenção e preparo do inóculo de M. incognita. 
Os inóculos de M. incognita foram obtidos de populações coletadas de raízes de 

plantas de quiabeiro (Abelmoschus esculentus (L.) Moench). Os ovos de M. 
incognita foram extraídos pela técnica de Hussey e Barker (1973). 

b. Experimento I. Avaliação in vitro da interferência do ácido tânico na taxa de 
eclosão e mortalidade de M. incognita. 
Após a extração dos ovos e juvenis, estes permaneceram em câmaras de 

eclosão e após 24 horas. Após esse intervalo, transferiu-se 200 juvenis para placas de 
Petri contendo ácido tânico (formulação comercial) nas concentrações de 0,1, 0,01 e 
0,001 mol.L-1. O carbofuram (50 g.ia) e água destilada. Em cada petri de 5 cm de 
diâmetro, foram colocados, separadamente, 10 mL da solução, 1 mL de suspensão 
aquosa contendo 200 ovos de  M. incognita e levados à incubação a 25 ºC, em 
B.O.D. Os números de juvenis eclodidos e de ovos remanescentes foram avaliados 
com auxílio de microscópio estereoscópio, 15 dias após a incubação. 
Posteriormente, calculou-se a porcentagem de eclosão de juvenis pela fórmula: 
Porcentagem de eclosão = [número de juvenis eclodidos/(número de juvenis 
eclodidos + número de ovos remanecentes)] x 100.  Para avaliar a motibilidade 
aplicou-se os mesmos tratamentos. Foram colocados 200 ovos em cada placa de petri 
e mantidas em B.O.D também a temperatura de 25ºC. O número de segundo estádio 
(J2) inativos e ativos foram avaliados após 24 horas. 

c. Experimento II: Avaliação do ácido tânico no controle M. incognita na cultura da 
soja. 

 O ensaio foi desenvolvido, em vasos contendo solo esterilizado. Em cada 
vaso foi semeada quatros sementes da variedade de soja MONSOY 9144 RR no dia 
07/02/11. Aos 14 dias após a semeadura, realizou-se a inoculação com 1.000 ovos e 
juvenis por (planta) de M. incognita no substrato depositando-se 1 ml de suspensão 
contendo 1.000 ovos e juvenis de segundo estádio (J2), em orifícios de 2 cm de 
profundidade feitos ao lado das plântulas. A suspensão foi obtida de fêmeas do 
nematoide multiplicadas em plantas de quiabeiro. 

Após a inoculação foram aplicados os seguintes tratamentos: 10 mL de 
solução de ácido tânico na concentração de 0,1 mol/L, carbofuram (50 g.ia), 
testemunha (com inoculação e sem aplicação de produto) e controle (sem 
inoculação e sem aplicação de produto). O delineamento experimental foi 
inteiramente casualizado com cinco repetições. Aos 60 dias após a infestação do 
substrato com ovos e J2 do nematoide, foram avaliados o número a população do 
nematoides nas raízes, parâmetros de crescimento das plantas (altura da plantas, 
peso de raiz e peso seco da parte aérea) foram avaliados aos 60 dias da inoculação. 

Ambos os experimentos foram montados em delineamento inteiramente 
ao acaso, com quatro repetições por tratamento. Os dados foram submetidos à 
análise variância e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5 % de probabilidade. 
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Resultados e Discussão 
 
 

No experimento I foi observado que a imersão dos ovos M. incognita em 
solução contendo ácido tânico teve efeito sobre a eclosão do nematóides testado 
(Tabela 1). A redução na taxa de eclosão foi de 100% nas concentrações de 0,1 e 
0,01 mol/L ácido tânico. A eclosão dos J2 do nematóide-das-galhas foi afetada pelo 
ácido tânico comprovando que este teve efeito tóxico sobre os ovos de M. incognita.  

Tabela 01. Efeito do ácido tânico sobre a taxa de eclosão de juvenis de segundo 
estádio de M. incognita após 15 horas de incubação em B.O.D à temperatura de 
25ºC. 
 
*Significativo pelo teste F (P < 0,05) de probabilidade 

 
O efeito tóxico do ácido tânico também foi observado sobre os J2 de M. 

incognita Tabela 02. A exposição dos J2 do nematóide por 24 horas ao ácido tânico 
na concentração de 0,01 mol/L paralizou em 58% dos J2 de M. incognita. 
 
Tabela 02. Porcentagem de juvenis de segundo estádio de M. incognita  imóveis 
após 24h de exposição a solução de ácido tânico. 
 

 
*Significativo pelo teste F (P < 0,05) de probabilidade 
 

No experimento II, conforme os resultados apresentados na Tabela 03, 
não observaram redução do número de juvenis (J2) no tratamento onde foi aplicado 
ácido tânico na concentração de 0,1 mol/L, comparados à testemunha. Também não 
houve diferença estatisticamente quanto a altura de plantas e peso de raiz em 
relação ao tratamento testemunha. Já o peso da parte aérea no tratamento com 
ácido tânico, apresentou-se significativamente inferior comparado aos demais 
tratamentos. Isso pode ter ocorrido em razão de uma fitotoxidez observada durante 
o desenvolvimento das plantas, após a aplicação do ácido tânico.  

 

Tratamentos J2 eclodidos (%) Redução da eclosão (%) 

Testemunha 63,0 - 
Ácido tânico 0,1 mol/L 0,0* 100 
Ácido tânico 0,01 mol/L 0,0* 100 
Ácido tânico 0,001 mol/L 10,0* 90 
Carbofuram (50 g.ia) 0,0* 100 

Tratamentos  Juvenis inativos(%) 

Testemunha  - 
Ácido tânico 0,1 mol/L  58* 
Ácido tânico 0,01 mol/L  30* 
Ácido tânico 0,001 mol/L  37* 
Carbofuram (50 g.ia)  81* 
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Tabela 03.  Valores médios1 da altura e peso da parte aérea e radicular de plantas 
de soja var. MSOY 144RR parasitadas por M. incognita e número de juvenis (J2) 

após 60 dias da inoculação. 
 

1
 Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de 

probabilidade. 
 

Os resultados observados no presente trabalho corroboram em partes, 
com os observados por Mian & Rodríguez-Kábana (1982). Estes autores ao 
avaliarem o efeito ácido tânico a 4% no controle de M. arenaria na cultura do pepino, 
verificaram redução no índice de galhas, mas por outro lado, observou também 
fitotoxidade nas plantas e redução do peso de raiz. 

Possivelmente, a concentração de ácido tânico aplicada no substrato, 
tenha sido insuficiente para causar efeito no nematóide, apesar de causar fitoxidez 
nas plantas de soja. De certa forma, recomenda-se que novos estudos sejam 
realizados para obter informações sobre as concentrações de ácido tânico que 
afetam o nematóide, mas que não interfira no desenvolvimento da planta. 
 
Conclusões 

O ácido tânico reduziu a taxa de eclosão e causou inatividade dos juvenis de 
segundo estádio. 

Na concentração de 0,1 mol/L o ácido tânico não foi efetivo no controle de M. 
incognita em plantas de soja parasitadas. Além disso, esta concentração causou 
redução na parte aérea e peso de raiz. 
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Tratamentos Altura de 
plantas (cm) 

Peso de 
raiz (g) 

Peso da 
parte aérea (g) 

Juvenis 
(J2) 

Testemunha 40,5 a 3,3 b 1,6 a 52,7 a 

Controle 44,0 a 6,7 a 1,6 a 0,0  a 

Ácido tânico 0,1 
mol/L 

41,7 a 3,1 b 0,3 b 68,0 a 

Carbofuram (50 
g.ia) 

44,8 a 6,4 a 2,2 a 3,2  b 
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Resumo 

Em várias regiões produtoras de soja situadas no Estado do Tocantins são 
freqüentes os relatos da ocorrência de Pratylenchus brachyurus associados com a 
redução de produtividade. Durante as safras agrícolas de 2010 e 2011 o Laboratório 
de Nematologia da Faculdade Católica do Tocantins recebeu dezenas de amostras 
de raízes que foram coletadas em lavouras de soja em vários municípios do 
Tocantins e encaminhadas para a realização da analise nematológica (quantificação 
e identificação de espécies de nematóides). A partir disso, durante o cultivo 
comercial de soja em uma propriedade situada no município de Porto Nacional, que 
se encontrava com altas populações de P. brachyurus, foi conduzido um 
experimento com objetivo de avaliar as perdas ocasionadas por este nematóide, na 
cultura da soja, variedade MSOY9144. O plantio da soja foi realizado em 25/11/10 e 
após 80 dias foram escolhidas cinco pontos e delimitados os blocos, que 
constituiram as repetições. Cada bloco foi dividido em duas parcelas de 4m2 
instaladas dentro e fora da reboleira. Em cada parcela foram retiradas três sub-
amostras de solo e raízes e encaminhadas ao Laboratório de Nematologia da 
FACTO para avaliar as densidades populacionais dos nematóides. Dentro de cada 
parcela também foram tomadas as medidas de altura e número de vagens de cinco 
plantas. Nas parcelas situadas dentro e fora das reboleiras foram encontradas 
populações médias de 3.322 e 223 espécimes de P. brachyurus por 10g de raízes 
respectivamente. As plantas situadas fora da reboleira apresentaram altura média de 
79,93 cm e 96 vagens, enquanto que as plantas localizadas dentro da reboleira 
apresentaram uma altura média de 43,66 cm e 56 vagens, o que corresponde a uma 
redução de 44,38 % na altura das plantas e 39,77% na produção de frutos. Dentro 
das reboleiras, quando a população foi de 27 nematóides/10 g de raiz a altura foi de 
85,27 cm e de 63,40 cm quando a população encontrada foi 532 nematóides/10g de 
raiz. Observou-se que quanto maior a densidade populacional do nematóide menor 
foi a altura das plantas e o número de vagens. Das áreas com cultivo de soja 
amostradas todas apresentaram a ocorrência de P. brachyurus variando de 23 a 
20400 nematoides por 10 g de raízes. 

 
Palavras-chave: nematóides, Glycines max, Pratylenchus brachyurus. 

 
Introdução 

O cerrado brasileiro tem sido palco de agricultura intensiva e, também, 
alvo de infestações por nematóides fitoparasitas. Os nematóides fitoparasitas 
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constituem um dos principais problemas para a cultura da soja no Brasil, sendo que 
perdas de produção, induzidas por esses organismos, podem atingir 100% (Schmtt 
& Noel, 1984; Sasser, 1989). Mais de 100 espécies de fitonematóides, envolvendo 
50 gêneros, foram relatadas em associação com o sistema radicular da soja. No 
Brasil,  as espécies que causam os maiores danos à sojicultura são Meloidogyne 
javanica (Treub., 1985) Chitwood, 1949, e M. incognita (Kofoid & White, 1919) 
Chitwood, 1949, Heterodera glycines Ichinohe, 1952 (Franzener et al., 2005; 
Santana et al., 2009), Pratylenchus brachyurus (Godfrey 1929) Filipjev & Stekhoven, 
1941), Tubixaba tuxaua Monteiro & Lordello, 1980 (Roese et al., 2001) e   
Rotylenchulus reniformis (Lindford & Oliveira 1940) (Dias et al., 2007). 

 O fitonematóide mais comumente encontrado em áreas de cerrado 
pertence ao gênero Pratylenchus. Sua infestação é crescente a ponto de interferir na 
produtividade da soja. Levantamento de populações desse nematóide realizada em 
Goiás e Mato Grosso do Sul, não deixam dúvidas sobre a relação entre a incidência 
desse nematóide e a vertiginosa queda de produtividade da soja. Em Chapadão do 
Sul (MS), a produtividade obtida na safra 2007/2008 que era de 52 sacas.ha-1, foi 
reduzida para 48 na safra 2008/2009 e para 37 na safra 2009/2010 (Panorama 
Rural, 2010). Na região Centro-Oeste, há relatos freqüentes de redução na produção 
de soja de até 30% em lavouras comerciais (Goulart, 2008). 

Em várias regiões produtoras de soja situadas no Estado do Tocantins 
são freqüentes os relatos da ocorrência de Pratylenchus brachyurus associados com 
a redução de produtividade (Lima et al., 2009; Lima Neto, 2009). Estima-se que as 
perdas caudadas por este nematóide na cultura da soja variam de 10% a 30% do 
potencial de produção,  principalmente, em áreas com solo arenoso e com 
distribuição irregulares de chuvas (Ferraz, 2006; Panorama Rural, 2010). 

Diante do exposto, o objetivo do presente  trabalho foi objetivo de avaliar 
as perdas ocasionadas por este nematóide, na cultura da soja em região do cerrado 
tocantinense.  

 
Metodologia 

Durante as safras agrícolas de 2010 e 2011 o Laboratório de Nematologia da 
Faculdade Católica do Tocantins recebeu dezenas de amostras de raízes que foram 
coletadas em lavouras de soja em vários municípios do Tocantins e encaminhadas 
para a realização da analise nematológica (quantificação e identificação de espécies 
de nematóides). As amostras foram enviadas de propriedade situadas nos 
municípios de Porto Nacional, Ipueiras, Itacajá, Rio dos Bois, Guaraí, Pedro Afonso, 
Chapada de Natividade, Buritirana, Tupirama, Ipueiras, Brejinho de Nazaré, 
Silvanopólis, Santa Rosa e Aparecida do Rio Negro. 

No ano de 2011, em uma das áreas de cultivo comercial com alta 
infestação de P. brachyurus foi instalado um experimento com o objetivo de avaliar 
as perdas ocasionadas por este nematóide, na cultura da soja, variedade 
MSOY9144,i localizado em Porto Nacional-TO. O plantio da soja foi realizado em 
25/11/10 e após 80 dias foram escolhidas cinco pontos e delimitados os blocos, que 
constituiram as repetições. Cada bloco foi dividido em duas parcelas de 4m2 
instaladas dentro e fora da reboleira. Em cada parcela foram retiradas três sub-
amostras de solo e raízes e encaminhadas ao Laboratório de Nematologia da 
FACTO para avaliar as densidades populacionais dos nematóides. Dentro de cada 
parcela também foram tomadas as medidas de altura, número de vagens e peso de 
100 sementes de cinco plantas. 
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Resultados e Discussão 
 

Observou-se a presença de populacões de P. brachyurus em diferentes 
propriedades situadas nos municípios produtores de soja no estado do Tocantins. As 
populações dos nematóides das lesões radiculares variaram de 23 a 20.400 
nematoides por 10 g de raízes. As populações mais altas de P. brachyurus foram 
encontradas em propriedades situadas nos municípios de Porto Nacional, Ipueiras, 
Itacajá e Rio dos Bois, apresentando populações de P. brachyurus cerca de 20.400, 
3.835, 5.221, 2.157 respectivamente. Nos demais municípios as populações 
encontradas do nematóide foram inferiores a 1.000 espécimes por 10g de raiz. Este 
nematóide tem sido comumente encontrado em áreas do cerrado tocantinense. Sua 
infestação é crescente e certamente, tem interferido na produtividade da soja. 
Levantamento de populações desse nematóide realizada em Goiás e Mato Grosso 
do Sul, não deixam dúvidas sobre a relação entre a incidência desse nematóide e a 
vertiginosa queda de produtividade da soja. Em Chapadão do Sul (MS), a 
produtividade obtida na safra 2007/2008 que era de 52 sacas.ha-1, foi reduzida para 
48 na safra 2008/2009 e para 37 na safra 2009/2010 (Panorama Rural, 2010). Na 
região Centro-Oeste, há relatos freqüentes de redução na produção de soja de até 
30% em lavouras comerciais (Goulart, 2008).  

Na Tabela 01, observa-se as estimativas de perdas ocasionadas por 
pratilencoses na cultura da soja em Porto Nacional -TO. Nas parcelas situadas 
dentro e fora das reboleiras foram encontradas populações médias de 3.317 e 223 
espécimes de P. brachyurus por 10g de raízes respectivamente. As plantas situadas 
fora da reboleira apresentaram altura média de 79,9 cm e 96 vagens, enquanto que 
as plantas localizadas dentro da reboleira apresentaram uma altura média de 43,6 
cm e 55,8 vagens, o que corresponde a uma redução de 44,4 % na altura das 
plantas e 39,77% na produção de frutos. Fora da reboleira quando a população foi 
de 27 nematóides/10 g de raiz a altura foi de 85,2 cm e de 63,4 cm quando a 
população encontrada foi 532 nematóides/10g de raiz. Observou-se que quanto 
maior a densidade populacional do nematóide menor foi a altura das plantas, o 
número de vagens e o peso das sementes. 

Os níveis de danos econômicos deste nematóide ainda não estão 
estabelecidos, pois no campo vários fatores podem ocorrem simultaneamente, tais 
como infestações por ervas daninhas, baixa fertilidade dos solos, distribuição 
irregular de chuvas, doenças dentre outros, o que dificulta precisar o dano causado 
por esta espécie de nematóide.  
 
Tabela 01. Estimativas de perdas ocasionadas por pratilencoses na cultura da soja 
em porto Nacional -TO (2010/11). 
 

Tratamentos P.brachyurus 
(10 g de raiz) 

P. 
brachyurus 

(200g de 
solo) 

Altura 
(cm) 

Número 
de vagens 

Peso 
(100 

sementes) 

Dentro da 
reboleira 

     

1 4.428 24 40,9 54,0 170 
2 3.845 84 44,0 69,4 270 
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3 2.898 400 52,6 68,3 171 
4 1.545 27 40,8 42,0 105 
5 3.673 0 40,0 45,2 113 

Média 3.322 233 43,6 55,7 207 

Fora da reboleira      
1 150 7 89,0 83,0 240 
2 279 0 63,4 123,0 310 
3 77 32 81,2 76,0 191 
4 
5 

390 
27 

38 
0 

80,8 
84,8 

112,4 
85,2 

282 
214 

Média 184 15 79,8 96 309 

Redução (%) - - 44,3 39,7 33 

 
Conclusões 

Em todos os cultivos de soja onde foram realizadas as amostragens 
apresentaram a ocorrência de P. brachyurus.  

Quanto maior a densidade populacional do nematóide das lesões radiculares 
menor foi a altura das plantas e o número de vagens.   
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Resumo 
O objetivo desse trabalho foi avaliar a produção cebolinha e de coentro em cultivo 
solteiro e consorciado. O trabalho foi realizado na casa de vegetação (estufa) da 
Faculdade Católica do Tocantins – FACTO, Campus de Ciências Agrárias e 
Ambientais, localizada no município de Palmas - TO entre 21/02/11 a 19/04/11. As 
espécies trabalhadas foram a cebolinha “Todo Ano” e coentro “Verde” em cultivo 
solteiro e consorciado, compondo de três tratamentos. Para propagação de 
cebolinha e de coentro foram por mudas. As mudas de cebolinha foram preparadas 
cortando a área foliar, deixando 02 cm de pseudocaule, limpando cada muda e 
separando os perfilho, deixando um para cada muda. A colheita foi feita aos 58 dias 
após o plantio, cortando as plantas rente ao solo. Avaliou a altura das plantas, 
massa verde, diâmetros das touceiras e perfilhos, e logo em seguida a massa seca. 
Diante dos resultados a produção do cultivo solteiro tanto da cebolinha quanto do 
coentro foi significativamente superior ao cultivo consorciado. Quanto ao diâmetro de 
touceira e perfilho não obteve diferença significativa. As médias de massa fresca de 
cebolinha e de coentro em cultivo solteiro tiveram um aumento de 60% (7,25 g/vaso) 
e de 175% (3,69 g/vaso). 
Palavras-chave: Cebolinha, coentro, consorciação. 
 
Introdução 

A cebolinha é uma planta condimentar semelhante à cebola, mas não 
desenvolve bulbo. Pertence à família Alliaceae. A cebolinha verde ou comum (Allium 
fistulosum, L.) é originária da Sibéria e Oriente, e a cebolinha-de-folhas-finas ou 
galega (Allium schoenoprasum) é originária da Europa, formam tufos bem fechados 
com folhas numerosas, finas e cor verde-escura. Produz, na base da haste, um 
engrossamento semelhante a bulbos ovais. As cultivares mais conhecidas são Todo 
Ano, Futonegui e Hossonegui (MAKISHIMA, 1993; FILGUEIRA, 2000). 

O coentro (Coriandrum sativum L.) é uma das hortaliças mais comuns na 
culinária, cujas folhas e sementes são utilizadas na composição e decoração de 
diversos pratos regionais. A cultura se adapta bem em regiões de clima quente e se 
mostra intolerante a baixas temperaturas (FILGUEIRA, 2000). A planta é herbácea, 
com folhas muito semelhantes à da cenoura. As cultivares mais utilizadas são Tipo 
Português e Verde Cheiroso (COTIA, 1987). 

A produção de hortaliças é uma atividade quase sempre presente em 
pequenas propriedades familiares, seja como atividade de subsistência ou com a 
finalidade da comercialização do excedente agrícola em pequena escala. 
Atualmente o consumo de hortaliças tem aumentado devido a maior conscientização 
da população em busca de uma dieta alimentar mais rica e saudável (MONTEZANO 
& PEIL, 2006). 
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O consórcio de culturas é prática tradicional de produção de alimentos e 
biomassa nas regiões tropicais, onde pequenas propriedades e operações 
intensivas predominam. No trópico semi-árido do nordeste brasileiro esta prática tem 
sido uma das formas de aumento da produção das culturas entre os pequenos 
agricultores (BEZERRA NETO & ROBICHAUX, 1997). 

Em um sistema de consorciação, a competição entre plantas é maior pela 
luminosidade do que por água e nutrientes (PORTES, 1984). O resultado observado 
em cultivo consorciado pode conferir às espécies avaliadas a condição de plantas 
companheiras. Tal condição denomina-se de cooperação mútua, na qual se tem um 
efeito benéfico entre as espécies e uma utilização máxima dos fatores de produção 
do meio (CERETTA, 1986). 

Entre os benefícios dos consórcios estão a otimização do aproveitamento da 
terra, água, insumos agrícolas e mão-de-obra, além da contribuição para 
estabilização da atividade rural, assegurando colheitas escalonadas e possibilitando 
renda adicional para o produtor (MONTEZANO & PEIL, 2006). 

O consórcio de hortaliças apesar de muito praticado é ainda pouco estudado 
pela pesquisa. As diferentes cultivares de hortaliças foram selecionadas visando o 
monocultivo, não sendo possível prever o comportamento de genótipos em 
consórcio a partir dos resultados obtidos com cultivares isoladas (NEGREIROS et 
al., 2002). 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a produção cebolinha e de coentro em 
cultivo solteiro e consorciado. 
 
Metodologia 

O trabalho foi realizado na casa de vegetação (estufa) da Faculdade 
Católica do Tocantins – FACTO, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais, 
localizada no município de Palmas - TO entre 21/02/11 a 19/04/11. A área 
experimental apresenta como coordenadas geográficas 48°17'31.77"W e 
10°17'2.80"S e altitude de 230 m. Segundo a classificação internacional de Köppen, 
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, 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, 2011). Sendo cultivado em vasos com 4 L de solo com 
capacidade de 5 L, em um solo com as seguintes características químicas: 6,90 de 
pH em H2O; 3,20 mg/dm3 de P; 75,60 mg/dm3 de K; 4,80 cmolc/dm3 de Ca; 7,80 
cmolc/dm3 de Mg; 0,13 cmolc/dm3 de Al; 1,80 cmolc/dm3 de H+Al; 47,26 g/kg de MO. 

As espécies trabalhadas foram a cebolinha “Todo Ano” e coentro “Verde” em 
cultivo solteiro e consorciado, compondo de três tratamentos em um arranjo de 
delineamento experimental de blocos ao acaso, com 10 repetições com adubação 
composta e 02 repetições para testemunha, compondo ao todo 36 vasos para o 
experimento. 

Nos tratamentos de cebolinha e coentro solteiro tinha 04 plantas cada vaso 
(850.000 ha-1), tanto para as repetições com adubação composta quanto para as 
repetições para testemunha. E os de cebolinha e coentro consorciado tinham 02 
plantas de cada espécie/vaso (500.000 ha-1), e também tanto para as repetições 
com adubação composta quanto para as repetições para tratamento. 
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Nos três tratamentos as repetições determinadas para adubação, foram 
utilizadas adubação composta 5-25-15, com recomendações de 350 kg/ha-1 de 
P2O5, 75 kg/ha-1 de N2, 225 kg/ha-1 K2O. E as repetições determinado para 
testemunha, não se utilizou nenhuma adubação, compondo características químicas 
do solo acima citado. Na adubação de cobertura utilizou Uréia com recomendação 
de 250 kg/ha-1 de N2 no 40º dia após o transplante.  

Para propagação de cebolinha e de coentro foram por mudas. As mudas de 
cebolinha foram preparadas cortando a área foliar, deixando 02 cm de pseudocaule, 
limpando cada muda e separando os perfilho, deixando um para cada muda, e as 
mudas de coentro foram transplantadas da horta da Faculdade para os vasos do 
experimento com 08 cm de altura. O plantio baseou no enterro total das raízes (no 
caso da cebolinha deixou descoberto os 02 cm de pseudocaule), fixando-os bem 
para não houvesse tombamento ou arrancamento com a irrigação. 

A irrigação foi através de aspersão, com auxilio de regas a cada 03 dias, 
fornecendo sempre o solo úmido. Houve o controle de plantas invasoras a cada 02 
dias com o arranque manual do mesmo. 

A colheita foi feita aos 58 dias após o plantio, cortando as plantas rente ao 
solo. Avaliou a altura das plantas, massa verde, diâmetros das touceiras e perfilhos, 
e logo em seguida a massa seca. Para analise estatística foi realizado para cada 
espécie com dois tratamentos (solteiro e consorciado), sendo uma analise para as 
repetições adubadas e outra para comparação de adubação e testemunhas, e 
também fez comparação entre os tratamentos (cebolinha e coentro em cultivo 
solteiro e consorciado, tanto para as repetições de adubação quanto para as de 
testemunha). Essa análise estatística foi através do programa ASSISTAT, que utiliza 
o teste F a 5% de probabilidade e o teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 
Resultados e Discussões  

Diante dos resultados a produção do cultivo solteiro tanto da cebolinha 
quanto do coentro foi significativamente superior ao cultivo consorciado. De acordo 
com a Tabela 1 pode-se observar que a produtividade de massa seca e massa 
verde foram superiores quando cultivado solteiro com exceção para altura de planta 
que quando consorciado a cebolinha teve maior desenvolvimento. Quanto ao 
diâmetro de touceira e perfilho não obteve diferença significativa. Esses resultados 
confirmam a teoria de Larcher (2000), que diz que as plantas de uma comunidade 
vegetal formada por espécies diferentes estão sujeitos a diversos tipos de 
interações. Sendo que, na maioria dos casos, essa interação é notada pela redução 
da produtividade das culturas (SILVA, 1983). 

De acordo com a Tabela 2 não houve diferença nas médias da altura da 
planta. Isso indica que as plantas apresentam taxas de crescimento e morfologia 
bem características, com padrão de resposta dependente do componente genético 
(HEREDIA, 1988). Quanto a massa seca e massa verde observa-se que o cultivo 
solteiro apresentou os melhores resultados. 

As médias de massa fresca de cebolinha e de coentro em cultivo solteiro 
tiveram um aumento de 60% (7,25 g/vaso) e de 175% (3,69 g/vaso), 
respectivamente em relação ao cultivo consorciado. Esses resultados indicam que, 
as plantas solteiras tiveram melhor adaptabilidade, normalmente sendo relacionada 
com a manutenção da eficiência na absorção ou no uso da água, dos nutrientes e do 
CO2 (LARCHER, 2000; HEREDIA & VIEIRA, 2004). 
Tabela 1 - Produção de cebolinha Todo ano em cultivo solteiro e consorciado 
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Tipo de 
cultivo 

Massa 
verde 

(g/vaso) 

Massa 
seca 

(g/vaso) 

Altura da 
planta 
(cm) 

Número 
de 

perfilhos 

Diâmetro 

Touceira 
(cm) 

Perfilho 
(cm) 

Solteira 19,3071 a 2,1286 a 23,31 b 26,25 a 5,31 a 1,21 a 

Consorciada 12,0534 b 1,3894 b 26,25 a 15,67 b 4,56 a 1,15 a 

C.V. (%) 31,78 f 28,94 f 11,04 f 28,93 f 17,20 f 7,39 

As médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste F 
a 5% de probabilidade 
Tabela 2 - Produção de coentro Verde em cultivo solteiro e consorciado 

Tipo de cultivo 
Massa verde 

(g/vaso) 
Massa seca 

(g/vaso) 
Altura da planta 

(cm) 

Solteiro 5,7864 a 1,3635 a 36,31 a 
Consorciado 2,0984 b 0,5520 b 33,47 a 

C.V. (%) 44,03 f 35,77 f 18,75 f 

As médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste F 
a 5% de probabilidade 
 
Conclusão 
A produção de cebolinha e de coentro no cultivo solteiro apresentou melhor 
desempenho do que consorciado, oferecendo melhor atuação na produção de 
massa verde tanto de cebolinha quanto de coentro.  
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Resumo 
O objetivo desta pesquisa foi avaliar a ação promotora de crescimento do fungo 
Trichoderma sp. no desenvolvimento do sistema radicular em espécies de chichá 
(Sterculia apelata) e copaíba (Copaifera landesdorffi), ambas nativas do cerrado 
tocantinense. Conduziu-se dois experimentos em estufa na área experimental 
agrícola da Faculdade Católica do Tocantins, localizada no município de Palmas – 
TO. O delineamento de ambos constituíram em blocos inteiramente casualizados 
com quatro repetições cada experimento. Foram testadas cinco doses de 
Trichoderma sp. (0g; 3g; 5g; 8g; 10g) em cada tratamento. Após o transplante da 
sementeira, verificou-se o comprimento do sistema radicular, altura da planta e peso 
da matéria seca do sistema radicular. As aplicações nos dois experimentos foram 
semelhantes, diferindo apenas no tipo substrato no ato do transplante, sendo um 
com solo orgânico e o outro com solo estéril. De acordo com as avaliações 
constatou-se que não houve diferença significativa quanto ao peso da raiz em 
espécies de chichá e copaíba nas aplicações do Trichoderma sp. outrossim, obteve-
se um pequeno crescimento da plântula em chichá, sendo este diferido apenas em 
solo estéril. 
 
Palavras-chave: Sterculia apelata, Copaifera landesdorffi, raízes. 
 
Introdução 

O Trichoderma é um fungo imperfeito pertencente à subdivisão 
Deuteromicotina, e possui muitas espécies que são geneticamente distintas 
(BISSET, 1991). O crescimento rápido desse fungo em culturas, a produção de um 
micélio aéreo esparso, com pústulas conidiogênicas brancas ou verdes, o tipo de 
ramificação dos conidióforos e o modo de disposição das fialídes são características 
utilizadas para distinguir as espécies desse gênero (BISSET, 1991). 

As pesquisas que envolvem as diferentes espécies de Trichoderma têm 
aumentado significativamente devido às facilidades de isolamento e quantificação de 
propágulos em meios de cultura (PAPAVIZAS, 1982), ao desenvolvimento de novas 
técnicas de sobrevivência e proliferação no solo e na rizosfera (CHAO et al., 1986) 
e, ainda, à existência de novos biotipos resistentes a fungicidas (ADB-EL MOITY et 
al., 1982; PAPAVIZAS, 1982). Algumas linhagens de fungo do gênero Trichoderma 
spp. possuem, em grau variável, a propriedade de colonizar, desenvolver 
associações com as raízes (competência rizosférica), promover o crescimento, 
desenvolvimento e aumento da produtividade das plantas, além de contribuir com o 
enriquecimento do solo (HARMAN et al., 2004). A promoção do crescimento das 
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plantas está relacionada à produção de hormônios ou a fatores de crescimento 
como: maior disponibilidade de nutrientes no ambiente, melhor eficiência na 
captação e aproveitamento dos nutrientes (HOWELL, 2003; HARMAN et al., 2004; 
LUCON, 2008; VERMA et al., 2007). 

O Trichoderma pode solubilizar nutrientes do solo como: fosfato das rochas, 
ferro, cobre, manganês, zinco e disponibilizá-los para o meio onde a planta se 
beneficia; podem, ainda, melhorar os mecanismos ativos de absorção de cobre, 
fósforo, ferro, manganês, sódio, cobalto, cádmio, cromo, níquel, chumbo, vanádio, 
magnésio, boro, zinco e alumínio, bem como tornar mais eficiente o aproveitamento 
de nutrientes importantes como o nitrogênio. Possuem a capacidade de promover o 
aumento da superfície do sistema radicular da planta, ampliando o alcance aos 
nutrientes necessários ao seu desenvolvimento, aumentar a resistência a estresses 
abióticos como temperatura e umidade (HARMAN, 2000; HOWELL, 2003; HARMAN 
et al., 2004; LUCON, 2008; VERMA et al., 2007).   

Yedidia et al. (1999) relataram a ocorrência de alterações morfológicas e 
bioquímicas em plântulas de pepino como resultado da ação indutora de resistência 
promovida pelo fungo Trichoderma harzianum (T-203) aplicado na raiz do pepineiro. 
A planta reagiu à elevação da atividade das enzimas peroxidase e quitinase, tanto 
nas raízes quanto nas folhas das plantas tratadas. Esse fenômeno pode ser 
promovido sobre um número variado de tipos de plantas mono ou dicotiledôneas 
que, ao serem pré-tratadas com o fungo, poderão ter seu mecanismo de defesa 
induzido a partir de um determinado local ou sítio indutor (resistência localizada 
adquirida), ou em áreas na planta distantes do sítio indutor (resistência sistêmica 
adquirida) (YEDIDIA et al. 1999; HOWELL, 2003; HARMAN et al., 2004).  

Portanto, considerando que o chichá e a copaíba são plantas nativas do norte 
do Brasil, e espécies com grande potencial madeireiro, paisagístico e alimentar, 
sendo de significativa importância seu potencial ecológico e controle biológico. 

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito do 
fungo Trichoderma sp. como promotor no desenvolvimento do sistema radicular das 
duas espécies nativas do cerrado. 
 
Metodologia 

Os experimentos foram conduzidos em estufa na área experimental agrícola 
da Faculdade Católica do Tocantins, localizada no município de Palmas – TO, 
situada na latitude 10°17'2.80"S, longitude 48°17'31.77"W e altitude de 230 m. 
Foram realizados dois experimentos sendo um com Trichoderma sp acoplado ao 
esterco e Trichoderma sp. junto ao solo autoclavado. O delineamento experimental 
utilizado foi o de blocos inteiramente casualizados com cinco tratamentos e cinco 
repetições cada experimento. 

Utilizaram-se sementes de chichá e copaíba, que foram semeadas em 
sementeira contendo areia como substrato, e colocadas uma semente por 
recipiente. No experimento com o solo orgânico, após trinta dias da semeadura as 
plântulas foram transplantadas para sacos de polietileno com capacidade de 1L 
contendo substrato na proporção de 2:1 (terra + esterco). Posteriormente foi 
realizada a incorporação do Trichoderma contendo as seguintes doses: 0 g; 3 g; 5 g; 
8 g e 10 g, diretamente ao substrato, nas duas espécies nativas do cerrado.  No solo 
estéril, após trintas dias da semeadura as plântulas foram transplantadas para sacos 
de polietileno com capacidade de 1L contendo substrato na proporção de 2:1 (terra 
vermelha + areia) autoclavada. As proporções referente as doses e aplicações do 
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Trichoderma neste último foram as mesmas com relação ao experimento anterior, 
diferindo apenas o substrato.  
 As plantas foram avaliadas noventa dias após o transplante, avaliando-se as 
seguintes características de crescimento: comprimento da plântula (cm); de matéria 
seca da raiz e total (g.planta-1). Para determinar a altura das plântulas e matéria 
seca de raiz, utilizou-se os seguintes equipamentos: uma régua de 30 cm, balança 
de precisão, estufa. Esta última numa temperatura de 60 ºC por um período de 48 
horas. Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey com 
probabilidade de 5%  
 
Resultados e Discussão 

Os dados relativos ao resumo da análise de variância para os resultados de 
altura da planta e matéria seca da raíz aos 90 dias após o transplante das plântulas 
encontram-se nas Tabelas 1 e 2.  

Observa-se pela Tabela 1 que não houve efeito significativo no peso das 
raízes em solo orgânico e estéril, com relação ao chichá. Ao contrário da copaíba 
que, com a adição do Trichoderma houve uma redução consecutiva de peso com 
diferentes dosagens do fungo, ou seja, nas maiores proporções constatou-se um 
retardo no seu desenvolvimento. Na Tabela 2 estão apresentados os resultados 
obtidos para a Altura da Planta provenientes da adição do fungo nos substratos e 
suas respectivas espécies. Nota-se, portanto, que foi observada diferença 
significativa apenas para o fator de dosagem em solo estéril em plântulas de chichá. 

 
Tabela 1 – Peso do sistema radicular (g), provenientes das raízes de Sterculia 
apelata e Copaifera landesdorffi em solo orgânico e estéril. 

Trichoderma 
Chichá Copaíba 

SE SO SE SO 

0 g 11.50000 a 8.52000 a 1.29250 a 1.86500 a 

3 g 7.80000 a 14.53500 a 0.90667 a 1.25750 ab 

5 g 11.23500 a 13.14500 a 0.96000 a 1.14667 ab 

8 g 9.97750 a 12.07750 a 1.36000 a 1.17250 ab 

10 g 15.65000 a 16.45333 a 1.28750 a 1.01250 b 

CV (%) 41.03136 49.34697 24.41035 25.22298 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo teste de Tukey. SE: Solo estéril; SO: Solo orgânico.  
 
Tabela 2 – Altura da planta (cm), provenientes das plântulas de Sterculia apelata e 
Copaifera landesdorffi em solo orgânico e estéril. 

Trichoderma 
Chichá Copaíba 

SE SO SE SO 

0 g 14.00000 b 11.50000 a 10.50000 ab 16.00000 a 

3 g 14.25000 b 15.25000 a 9.33333 b 15.25000 a 

5 g 16.00000 ab 15.50000 a 14.00000 a 12.00000 a 

8 g 21.50000 a 12.50000 a 13.75000 a 14.75000 a 

10 g 20.75000 ab 19.00000 a 12.00000 ab 13.50000 a 
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CV (%) 18.43076 35.37811 14.09725 19.65691 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade 
pelo teste de Tukey. SE: Solo estéril; SO: Solo orgânico. 
 
 No presente trabalho, o pequeno efeito benéfico da técnica em se utilizar o 
Trichoderma provavelmente esteja relacionado também com o tipo de solo utilizado, 
50% de areia, bem como a temperatura da estufa, que em dias mais quentes 
chegou a atingir temperaturas próximas de 40ºC. Isso pode ter promovido um 
dessecamento mais rápido do substrato, mesmo com irrigações freqüentes. 
 
Conclusões 
Os estudos das espécies de Sterculia apelata e Copaifera landesdorffi com a adição 
do Trichoderma sp, revelaram que a ação promotora de crescimento do fungo no 
desenvolvimento do sistema radicular em ambos os experimentos utilizando solo 
orgânico e solo estéril, não apresentaram fatores relevantes com relação ao peso, 
diferindo apenas na altura da plântula da espécie de chichá (Sterculia apelat). 
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Resumo 

O fungo Trichoderma sp. ocorre naturalmente nos solos. É considerado um 
antagonista eficiente contra fitopatógenos de importância econômica e ainda como 
promotor de crescimento de plantas, pela produção de hormônios ou pela 
disponilização de nutrientes. O presente estudo teve por objetivo avaliar a ação 
promotora de crescimento de Trichoderma sp. em mudas de abacaxi (Ananas 
comosus), variedade pérola. Para isso, foi desenvolvido um ensaio em casa de 
vegetação, utilizando diferentes quantidades do produto comercial Trichoplus JCO, 
representando diferentes concentrações do inóculo, adicionados ao solo esterilizado. 
Os tratamentos utilizados foram 5, 10, 15 e 20g mais a testemunha, sem o fungo. As 
mudas sadias cultivadas em tubetes foram obtidas a partir do seccionamento de 
caules de plantas de abacaxi, onde foi feito o monitoramento para ocorrência de 
doenças. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com dez 
repetições.  Aos 180 dias após o plantio das mudas procedeu-se a avaliação. Foram 
avaliadas a altura da planta, massa seca de raiz e da parte aérea. Os resultados 
indicaram que em todos os parâmetros avaliados houve diferença estatística quando 
se utilizou a aplicação de Trichoderma sp., quando comparados à testemunha. A 
altura das plantas e o peso seco das raízes foram maiores no tratamento em que foi 
utilizado 20 gramas da formulação. Além disso, foi observado uma coloração verde-
amarelado nas folhas das plantas no tratamento sem aplicação deTrichoderma sp. 
 
Palavras-chave: Promotor de enraizamento, Fungo, Ananas comosus. 
 
Introdução 

Os fungos do gênero Trichoderma sp., são de grande importância 
econômica para a agricultura, uma vez que são capazes de atuarem  como agentes 
de controle de doenças de várias plantas cultivadas,  promotores de crescimento e 
indutores de resistência de plantas a doenças (Mohamed & Haggag 2006, Fortes et 
al. 2007). Algumas linhagens desses fungos vêm recebendo grande atenção da 
pesquisa, também, por sua versatilidade de ação. Estas são capazes de produzir 
enzimas que degradam paredes celulares de outros fungos e produzem também 
substâncias antifúngicas (antibióticos), apresentam diversidade de estratégias de 
sobrevivência que as tornam altamente competitivas no ambiente e extraordinária 
capacidade de proliferação na rizosfera (Resende et al. 2004)  

Fungos do gênero Trichoderma sp., são considerados saprófitas potentes e 
eficientes por atuarem como antagonistas de alguns fitopatógenos de importância 
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econômica, e também por promoverem o crescimento de plantas. O Trichoderma 
sp., é um fungo imperfeito pertencente à subdivisão Deuteromicotina, e possui 
muitas espécies que são geneticamente distintas (Bisset, 1991). 

Conforme Becker e Cook (1988), os mecanismos pelos quais o Trichoderma 
sp., atua são: antibiose, parasitismo, competição e degradação de parede celular 
fúngica. Além dos mecanismos envolvidos no crescimento de plantas e rendimento 
de grãos, fatores estimulantes de crescimento (Okon e Kapulnik, 1986; Becker e 
Cook, 1988; fallik et al., 1989). Lynck (1992) relatou o potencial do Trichoderma sp., 
como agente biológico na agricultura, pela habilidade em estimular o crescimento de 
plantas, visto que esse proporciona aumento de 54 a 100% na produção de alface, 
quando incorporado ao composto utilizado na adubação. Também na floricultura, 
bons resultados foram conseguidos utilizando Trichoderma sp., em solo natural no 
cultivo de petúnias (Kommedahl e Windels, 1978). 

Esses autores observaram que o Trichoderma sp., estimula o crescimento 
inicial da planta e melhor desenvolvimento do sistema radicular e parte aérea da 
planta. Diante do exposto, com este trabalho teve-se como objetivo avaliar o efeito 
do fungo Trichoderma sp., como promotor do desenvolvimento inicial de mudas de 
abacaxi da variedade Pérola. 
 
Metodologia 

O presente estudo teve por objetivo avaliar a ação promotora de crescimento 
de Trichoderma sp. em mudas de abacaxi (Ananas comosus), variedade pérola. 
Para isso, foi desenvolvido um ensaio em casa de vegetação, utilizando diferentes 
quantidades do produto comercial Trichoplus JCO, representando diferentes 
concentrações do inóculo, adicionados ao solo esterilizado. Os tratamentos 
utilizados foram 5, 10, 15 e 20g mais a testemunha, sem o fungo. As mudas sadias 
cultivadas em tubetes foram obtidas a partir do seccionamento de caules de plantas 
de abacaxi, onde foi feito o monitoramento para ocorrência de doenças. O 
delineamento experimental foi inteiramente casualizado com dez repetições.  Aos 
180 dias após o plantio das mudas procedeu-se a avaliação. Foram avaliadas a 
altura da planta, massa seca de raiz e da parte aérea. Os resultados indicaram que 
em todos os parâmetros avaliados houve diferença estatística quando se utilizou a 
aplicação de Trichoderma sp., quando comparados à testemunha. A altura das 
plantas e o peso seco das raízes foram maiores no tratamento em que foi utilizado 
20 gramas da formulação. Além disso, foi observado uma coloração verde-
amarelado nas folhas das plantas no tratamento sem aplicação deTrichoderma sp. 
 
Resultados e Discussão 
 

Os resultados se encontram na tabela 01. Houve diferença estatística entre 
os tratamentos para o peso seco de raiz, massa seca e altura das plantas com a 
aplicação do Trichoderma sp. solo, durante o desenvolvimento inicial da planta. 

Com relação ao peso seco da raiz, todos os tratamentos deferiram da 
testemunha. O tratamento utilizando 20 gramas, foi superior a todos os demais, 
observando o incremento de 1,85 gramas comparada a testemunha. Os tratamentos 
que utilizou 5g, 10g, e 15g não apresentaram diferenças significativas. Ao observar a 
parte aérea, apenas o tratamento com 20g de formulação comercial de Trichoderma 
sp., ofereceu peso significativo comparado a testemunha. Enquanto a testemunha 
apresentou 2,09g o tratamento com 20g apresentou 4,11g.  
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Na altura das plantas ocorreu diferença estatística entre as diferentes doses 
de Trichoderma aplicadas. No tratamento testemunha a altura das plantas foram 
inferiores a todos os demais tratamentos. No tratamento com aplicação de 10g 
refletiu em maior altura das plantas, com diferença aproximadamente de 8 cm 
comparada à testemunha.  

Foi observado também que no tratamento testemunha, que houve um 
amarelecimento nas folhas, quando comparados aos tratamentos que receberam 
Trichoderma sp., independente da dose aplicada. 

 
Tabela 01. Diferentes doses de formulação comercial de Trichoderma sp., no 
desenvolvimento inicial de abacaxi variedade Pérola.    
 

 
1 Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey, a 5% de probabilidade. 
  

O Trichoderma sp., tem sido utilizado como promotor de crescimento 
durante o desenvolvimento inicial de algumas culturas (citação). Santos (2008) ao 
observar o efeito de cinco isolados de Trichoderma sp., no enraizamento e no 
desenvolvimento de estacas de maracujá (Passiflora  edulis), verificou  diferença 
significativa entre dos tratamentos quanto o peso de matéria seca e fresca das 
plantas de maracujazeiro,ou seja mostraram efeito positivo no incremento de matéria 
seca e fresca. Kleifeld e Chet (1992), obteve  respostas à aplicação de Trichoderma 
spp., onde foram caracterizadas aumentos significantes na porcentagem de 
germinação,  no peso seco de plântulas e na área foliar de plantas de pimentão. 
  
Conclusões  

O Trichoderma sp., contribuiu no desenvolvimento do sistema radicular, peso 
da parte aérea e altura das plantas. 

A dose mais elevada de Trichoderma sp., que correspondeu a  20 g favoreceu 
um desenvolvimento maior dos parâmetros avaliados. 

Na ausência do fungo em estudo, as mudas de abacaxi apresentaram clorose 
foliar. 
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Tratamentos 

 

Peso Seco da 

Raiz (g) 

Massa Seca 

(P.A) 

Altura das 
Plantas 
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CV (%) 41,8g 44,6g 16,0g 
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23. A IMPORTANCIA SÓCIO-ECONOMICA DA EVOLUÇÃO PROGRAMA 

NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO NA AGRICULTURA FAMILIAR NO 

ESTADO DO TOCANTINS. 
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Resumo:  
A reforma agrária no Brasil constitui parte da luta contra a concentração de terras 
improdutivas sob o domínio de uma minoria de proprietários, o Programa Nacional 
do Crédito Fundiário (PNCF) atua como complementação da reforma agrária 
convencional no país. A pesquisa foi realizada utilizando dados do Sistema de 
Informações Gerenciais do Crédito Fundiário (SIGCF) e da Unidade Técnica 
Estadual do Crédito Fundiário no Tocantins (UTE-TO). O PNCF possibilitou até o 
momento que 3003 famílias fizessem a aquisição de terras aptas a produção 
agropecuária no Tocantins, promovendo assim a descentralização do poder de 
terras no Tocantins. 
 
Palavras-chave: Crédito fundiário; financiamento; descentralização de terras. 
 
Introdução 
 A reforma agrária no Brasil constitui parte da luta contra a concentração de 
terras improdutivas sob o domínio de uma minoria de proprietários. As ações que 
desencadeiam na realização da reforma agrária são possibilitadas por políticas 
públicas que geram os projetos de assentamentos, propiciando aos seus 
beneficiários passar da condição de sem terra (ou com pouca terra) a assentado. 
Contudo, isso não ocorre de forma generalizada no país e o que existe são políticas 
e ações pontuais ainda distantes da demanda real. Para aqueles que conseguem 
alcançar o “sonho da terra”, e se tornarem beneficiários da reforma agrária trazem 
consigo expectativas sobre a conquista da terra deixando para trás um quadro de 
dificuldades dando lugar a um desejado recomeço (BRUNO; MEDEIROS, 2001).
 Na perspectiva conceitual a Reforma Agrária Negociada (RAN) surgiu na 
década de 1990 como uma adaptação da reforma agrária convencional à nova 
realidade econômica e conjuntural decorrente do período pós Guerra-fria 
determinado pela liberação e globalização dos mercados. A RAN está alicerçada 
numa menor centralização estatal, na auto-seleção dos beneficiários e na 
arrecadação de áreas através da compra no mercado de terras privado. A RAN visa 
corrigir imperfeições e ineficiências no modelo convencional de reforma agrária por 
desapropriação de latifúndios improdutivos e distribuição aos trabalhadores rurais 
sem terra. Esta, devido ao endividamento público que causa, da pouca participação 
nas decisões por parte de seus beneficiários, sua motivação estar calcada no 
conflito entre movimentos sociais e grandes proprietários (Ocupação de terras 



 

Anais da I Jornada de Iniciação Científica e da I Jornada de 
Extensão da Faculdade Católica do Tocantins - FACTO 

 

92 
 

improdutivas) não seria, sob a ótica da nova realidade pós Guerra-fria, eficiente em 
tempos contemporâneos (USP, 2006). 
 O Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) foi criado em novembro de 
2003 através da fusão de outros programas existentes de âmbito semelhante que 
vinham sendo implementados e modificados desde 1997 (Projeto São José, Cédula 
da Terra, Banco da Terra). O PNCF se apóia em duas modalidades: Combate a 
Pobreza Rural (CPR), dirigido aos trabalhadores rurais mais pobres e Consolidação 
da Agricultura Familiar (CAF), focalizado nos agricultores familiares sem terra ou 
com pouca terra (MDA, 2011). 
 Este trabalho objetivou avaliar a importância socioeconômica do Programa 
Nacional do Crédito Fundiário no estado do Tocantins.   
 
Metodologia  

A pesquisa foi realizada entre os meses de março a agosto de 2011, tendo 
como principais fontes de referencias a Unidade Técnica Estadual do Crédito 
Fundiário (UTE-TO) no Estado do Tocantins e o Sistema de Informações Gerenciais 
do Crédito Fundiário (SIGCF). 

Realização de uma entrevista e coleta de dados atualizados na UTE-TO, 
visando obter dados ainda não cadastrados no SIGCF, tendo em vista melhorar a 
qualidade dos dados obtidos.  
 Todos dados foram compilados e transformados em dados, utilizando as 
ferramentas do software Office Excel 2007, e posteriormente comparados por meio 
de análises descritivas. 
 
Resultados e Discussão 
 Com base em dados do Sistema de Informações Gerenciais do Crédito 
Fundiário, no Tocantins hoje tem 3003 famílias beneficiadas pelo PNCF, totalizando 
um financiamento total de R$ 168.036.800,00, deste valor é importante ressaltar que 
temos os valores de SIC – Subprojeto de Investimentos Comunitários, sendo esses 
valores não reembolsáveis e podendo chegar até R$ 25.000/família. 
 O PNCF pode financiar até R$ 80.000 família, no âmbito nacional, e até R$ 
60.000 para o estado do Tocantins. Um fator limitante para o desenvolvimento do 
programa na região norte do estado é que o teto em alguns municípios é apenas de 
R$ 50.000 e em algumas regiões como a de Araguaína que tem um alto valor para 
aquisição do imóvel, fator esse que minimiza os valores não reembolsáveis para as 
famílias beneficiadas. A UTE-TO vem trabalhando juntamente ao MDA – Ministério 
do Desenvolvimento Agrário para que possa aumentar o teto financiável de algumas 
regiões do estado, tendo em vista a valorização do preço da terra nua no estado. 
 
Conclusões 
 O Programa Nacional do Crédito Fundiário tem uma função importantíssima 
no processo de descentralização do poder de terras no estado do Tocantins, 
permitindo assim que mais pessoas com menos condições financeiras possam 
acessar o crédito para a realização do sonho da compra de terras. 
 Apesar da dificuldade de individualizar a propostas coletivas contratadas e a 
criação da linha CPR, vem permitindo aos beneficiários do PNCF diminuírem seus 
índices de inadimplências, tendo em vista o poder individual de negociação e 
renegociação junto ao agente financeiro. 
 



 

Anais da I Jornada de Iniciação Científica e da I Jornada de 
Extensão da Faculdade Católica do Tocantins - FACTO 

 

93 
 

Agradecimentos 
 À Coordenação do Crédito Fundiário do estado do Tocantins, pelo 
disponibilidade de informações. 
   
Referências 
BRUNO, R.; MEDEIROS, L.S. Percentuais e causas das evasões nos 
assentamentos rurais. Brasília: INCRA/FAO, 2001. 40 p. (Projeto de Cooperação 
Técnica INCRA/FAO). 
SPAROVEK, Gerd. Diagnóstico qualitativo dos assentamentos implantados no 
projeto de crédito fundiário no programa de credita fundiário. Universidade 
Estadual de São Paulo. Piracicaba, 2006. 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – MDA – 2011. Dados sobre o 
Programa Nacional do Crédito Fundiário (PNCF). Disponível em: 
http://www.mda.gov.br/sra. Acessado em 23/08/2011. 
SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS DO CRÉDITO FUNDIARIO – SIGCF. 
Situação por município no estado do Tocantins. Disponível em: 
http://sra.mda.gov.br/sigcf/core/proposta/?c=LISTA_SITUACAO_MUNICIPIO. 
Acessado em 24/08/2011. 
  



 

Anais da I Jornada de Iniciação Científica e da I Jornada de 
Extensão da Faculdade Católica do Tocantins - FACTO 

 

94 
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Resumo 
O geoprocessamento é uma ferramenta bastante utilizada no controle e 
monitoramento ambiental e atua como uma importante ferramenta que auxilia nas 
tomadas de decisões do agrônomo. O trabalho objetivou avaliar a importância do 
geoprocessamento para a formação do agrônomo. Foram utilizadas diversas 
ferramentas gratuitas na confecção do LFPR e comprovando a importância da 
geotecnologia como ferramenta complementar na formação dos profissionais. 
 
Introdução 

A geoprocessamento é uma ferramenta que tem sido utilizada com êxito no 
controle e monitoramento ambiental. Segundo Silva (2003), geoprocessamento 
representa qualquer tipo de processamento de dados georreferenciados. Envolve 
técnicas e conceitos de cartografia, sensoriamento remoto, e sistema de 
informações geográficas (SIG). Essas metodologias proporcionam além do 
armazenamento de imagens e informações, o cruzamento destes, permitindo assim 
uma visão ampla da área de estudo, o que auxilia na tomada de decisão e na 
elaboração de políticas públicas. 

O LFPR é um instrumento de controle ambiental, que visa conduzir o processo 
de sustentabilidade ambiental rural, conciliando práticas de preservação e uso de 
recursos naturais com atividades produtivas (RESOLUÇÃO COEMA, 07/08/2005). 
Dessa maneira, o LFPR permite a regularização florestal dos imóveis rurais, 
notadamente em relação à averbação de reserva legal, avaliação das áreas de 
preservação permanente, áreas remanescentes de vegetação nativa e áreas 
convertidas para uso alternativo do solo. 

Desta forma, este trabalho tem como objetivo avaliar a importância dos 
geoprocessamento e de suas ferramentas no processo de formação do Agrônomo, 
enfatizando um grande nicho de mercado nos estados da região amazônica que é o 
LFPR. 

 
Metodologia 

Inicialmente, para obtenção do LFPR é necessário a entrega de uma carta-
imagem contendo as indicações das áreas predispostas para o desenvolvimento de 
atividades econômicas, áreas de reserva legal e área de preservação permanente. 
Para a realização desse trabalho inicial e posterior elaboração da carta-imagem 
existiu por parte de todos os envolvidos uma efetiva disposição ao trabalho, bem 

mailto:yaragcj@catolica-to.edu.br
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como clareza na definição dos objetivos a serem atingidos, reforçando mais uma vez 
a importância da interdisciplinaridade. 

No desenvolvimento das atividades técnicas no laboratório de 
Geoprocessamento, foram necessárias duas etapas. Primeiro, a aquisição das 
imagens de satélite, o processamento digital das imagens, realizada no software 
SPRING versão 5.1.6 e  em seguida, interpretação visual da imagem e digitalização 
das classes temáticas exigidas na Instrução Normativa / Naturatins 01/2005 que 
institui Normas Técnicas para a elaboração da peça técnica em ambiente SIG.  

Diante da riqueza dos dados levantados com a realização da pesquisa e das 
varias possibilidades de utilização dos mesmos no universo educacional, 
delimitamos prioridades. Quanto ao Processamento Digital de Imagem, o objetivo 
principal consistiu em trabalhar as principais características pertinentes aos 
sensores, dando ênfase a resolução espacial, temporal, radiométrica e espectral. 
Em seguida, a apropriação dos conceitos e a verificação das diferenças entre as 
resoluções de cada satélite, que foram observadas utilizando os “quick looks” (figura 
1) dos satélites e instrumentos disponíveis nos catálogos de imagens do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espacial. 

 
Figura 1 – Exemplo de visualização rápida da imagem (quick look) com suas 
respectivas características, órbita ponto, sensor e cobertura de nuvens. 
(Fonte: DGI/INPE) 

A área de estudo está situada no município de Palmas – TO, inserida na bacia do 
Ribeirão Taquarussu Grande,  localizada nas coordenadas Latitude 09º14‟06” e 
10º28‟25” Sul e Longitude 47º49‟30” e 48º49‟30”  e corresponde a propriedade rural 
onde está instalada a infraestrutura do Campus II da Faculdade Católica  

Nas atividades de Sensoriamento Remoto priorizamos o processo de aquisição 
do software SPRING versão 5.1.6 disponibilizado pelo INPE, a metodologia de 
aquisição de imagens do satélite CBERS 2B sensor CCD, o processamento digital 
da imagem nas bandas 2, 3 e 4 e por fim, a composição de uma imagem falsa-cor 
bandas 3(R)4(G)2(B) salva em formato tiff. 

Optou-se pela aquisição das imagens do Satélite CBERS 2B, sensor CCD pelas 
seguintes razões: i) adequação da resolução espacial para o trabalho proposto e ii) 
treinar e divulgar a ferramenta de importação de imagens CBERS disponível no 
software SPRING versão 5.1.6. A aquisição da imagem CBERS 2B foi realizada no 
“Catálogo de Imagens CBERS” do INPE e foram realizadas explorando todas as 
possibilidades disponíveis no catálogo, dando-se ênfase na busca por município, 
órbita/ponto e área de interesse. Essa atividade permitiu aos alunos se apropriarem 
de conceitos referentes à órbita/ponto dos satélites e coordenadas planas e 
geográficas. 
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Durante a realização do trabalho, para consolidar as comparações entre dados, 
foram feitas consultas no endereço eletrônico (www.naturatins.to.gov.br), onde o 
órgão ambiental do Estado do Tocantins disponibiliza gratuitamente no seu sitio, 
dados vetoriais e raster que recobrem todo o estado (SEPLAN, 2009). Os dados 
raster correspondem às imagens de satélite Landsat 5 sensor TM (Tematic Mapper) 
georreferenciadas em Datum SAD 69 e datadas do ano de 2008. A imagem da 
órbita 222 ponto 67 foi utilizada como referencia para correção geométrica da 
imagem tratada no SPRING. 

Essa etapa correspondeu à integração entre os dados de sensoriamento remoto 
e o geoprocessamento e possibilitou uma gama de relações e troca de aprendizado 
propiciando aos alunos a introdução ao SIG e operações básicas tais como: criação 
de linha, polígonos e pontos para representação das entidades geográficas (geo 
campos e geo objetos) da área de estudo.  A partir das imagens de satélite e 
tomando como base a Certidão de Inteiro Teor referente à propriedade rural onde se 
situa o CAMPUS II,  foram criados os seguintes planos de informação e/ou shapes 
files que interessam ao trabalho: Área da Propriedade Rural (APR), Área de Uso 
Alternativo (AUA), Área de Reserva Legal (ARL), Área de Preservação 
Permanente(APP).  

Para os Layers, áreas de preservação permanentes e nascentes foram criadas 
os mapas de distância (buffer) utilizados para mapear áreas com distâncias 
determinadas pelo operador de GIS, onde conforme a legislação vigente no caso em 
estudo, a APP deve ter 30 metros e a nascente um raio 50 metros como faixa de 
proteção. Todo procedimento para a emissão do LFPR está amparado no Código 
Florestal (Lei 4.771/65), na medida provisória 2166/2001 que disciplina a 
manutenção de 80% de reserva legal em áreas de floresta e  35% em cerrado nas 
áreas localizadas na Amazônia Legal e as resoluções do CONAMA que tratam da 
delimitação da área de preservação permanente. 

Para auxiliar a visualização da área de estudo e suas condições ambientais uma 
das alternativas foi à utilização das imagens de alta resolução espacial, 
disponibilizadas através do Google Earth. No entanto é necessário ressaltar alguns 
pontos pertinentes as características dessas imagens: i) na versão gratuita as 
imagens quando salvas em formato jpg não vem georreferenciadas, ii) é necessário 
verificar a data de aquisição da imagem para levar em consideração o aspecto 
temporal da imagem utilizada e iii) é necessário georreferenciar a figura jpg obtida 
no Google Earth para utilizá-la como referência visual dos elementos que constituem 
a paisagem da área de estudo. 

 
Resultados e Discussões 

O referencial teórico, as imagens e softwares disponibilizados gratuitamente na 
página do INPE, bem como a base de dados disponibilizada pelo NATURATINS 
torna possível a elaboração de peças técnicas necessárias para a obtenção do 
LFPR. A experiência didática proporcionou aos discentes da disciplina de 
Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento do curso de Agronomia a aquisição e 
desenvolvimento de competências e habilidades correlacionadas à utilização da 
geotecnologia no seu campo profissional, habilitando-os, para atuarem em mais uma 
área no mercado de trabalho, o campo do licenciamento ambiental.  

Mesmo apresentando algumas limitações técnicas, tais como: a ausência de um 
georreferenciamento, perda das características radiométricas e a defasagem 
temporal, as imagens disponibilizadas no Google Earth podem, devido à alta 
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resolução espacial de algumas de suas cenas, serem utilizadas como um importante 
instrumento para auxiliar na identificação visual de elementos que compõem a 
paisagem da área de estudo.  

 
Conclusões 

 Estamos convictos de que não esgotamos todas as possibilidades de discussão 
da temática, neste trabalho, entretanto temos plena certeza de que a realização de 
trabalhos como este, com metodologia interdisciplinar e em equipes 
multidisciplinares, contribui muito para capacitação profissional de forma crítica e 
criativa. A coexistência entre teoria e prática torna o processo ensino-aprendizagem 
dinâmico e promove no graduando uma motivação para se tornar um sujeito ativo 
nesse processo. 

Outro aspecto importante e positivo desse trabalho é a efetiva comprovação de 
que o acesso a imagens de satélite e softwares de processamento de imagem e 
geoprocessamento de forma gratuita na rede mundial de computadores, proporciona 
uma formação profissional capaz de utilizar  a geotecnologia como ferramenta 
complementar a sua tomada de decisão. Sendo uma ferramenta acessível com 
dimensões pedagógicas riquíssimas. 

No caso específico da formação agronômica percebe-se que além dos usos 
tradicionais da geoinformação, tais como mapeamento de solos, declividades e 
acompanhamento de safras agrícolas, o profissional da área pode ampliar seu leque 
de atuação também para o processo de licenciamento ambiental das propriedades 
rurais. Área essa que vem despontando no mercado de trabalho na região norte do 
país devido às características peculiares da Amazônia Legal e as condicionantes 
ambientais impostas na aquisição de créditos agrícolas para as propriedades 
inseridas nessa porção do território brasileiro. 

Com isso deixamos registrado neste trabalho, para todos os interessados, que é 
possível com criatividade e iniciativa realizar um trabalho diferenciado e que 
enriquece a formação profissional do agrônomo possibilitando outras áreas de 
atuação e uma maior segurança no exercício profissional.  
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Resumo 

Originário do Brasil, o abacaxizeiro (Ananas comosus L. Merril) é uma planta 
de clima tropical, monocotiledônea, herbácea e perene da família Bromeliácea, com 
caule (talo) curto e grosso, ao redor do qual crescem folhas estreitas, compridas e 
resistentes, quase sempre margeadas por espinhos e dispostas em rosetas. A 
cultura do abacaxi é a principal fruteira do Estado do Tocantins, apresentando um 
excelente padrão de qualidade e é referencia no mercado nacional. O presente 
trabalho tem como objetivo analisar os principais aspectos agroeconômicos da 
cultura do abacaxi no Tocantins no sentido de demonstrar as perspectivas da 
cultura, ao mesmo tempo em que se pretende contribuir com a disseminação de 
informações e análises para os atores regionais de planejamento, pesquisa, ensino 
e do setor produtivo com foco na região. A partir de revisões bibliográficas e tendo 
como ferramentas técnicas de pesquisa operacional, foi concluído que a 
produtividade máxima de uma espécie é dependente do potencial genético do 
material, da disponibilidade de água e nutrientes e da população de plantas. A 
combinação racional desses elementos levará certamente ao produtor a uma 
excelente safra.  
 
Palavras-chave:Ananascomosus L. Merril; economia; produção. 
 
Introdução 

O Estado do Tocantins, criado pela Constituição Federal de 1988, é a mais 
recente fronteira de ocupação econômica da Amazônia. Com uma área de 
277.321,9 km², o equivalente a 5,53% do território da Região Norte, possui amplo 
potencial para a expansão da agropecuária em função da disponibilidade de terras 
cultiváveis, e particularmente, pela privilegiada posição geográfica em relação aos 
grandes centros de consumo do país (GAZETA MERCANTIL, 2000 e SUDAM, 
2000). 

Sua economia está fortemente atrelada ao setor agropecuário, destacando-se 
as seguintes atividades: a rizicultura, em que o Estado ocupa o oitavo lugar entre os 
produtores nacionais, com destaque para o projeto do Município de Formoso do 
Araguaia; a produção de abacaxi, nos Municípios de Miracema do Tocantins e 
Miranorte, que pela alta qualidade dos frutos já vem atingindo os mercados do 
Centro Sul do Brasil, e mais recentemente, o mercado internacional; e a pecuária de 
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corte em que desponta com o décimo maior rebanho do Brasil(REBELLO & 
SANTOS, 2004). 

O cenário global, igualmente, contribui para tornar essa atividade uma 
importante oportunidade de negócio no Estado do Tocantins, especialmente 
considerando as mudanças no hábito alimentar da população, que hoje se volta para 
o consumo de produtos naturais, e o desenvolvimento de tecnologias para 
processamento de produtos de origem agrícola que possibilitam o aproveitamento 
múltiplo das frutas (FAO, 1990). 

 Nessa perspectiva, o Governo do Estado conta, atualmente, com um 
Programa Estadual de Fruticultura (PROFRUTA), que tenta aproveitar as vantagens 
comparativas da região, como: disponibilidade de recursos hídricos; luminosidade 
abundante; proximidade de grandes mercados e preço da terra, no sentido de 
materializar em negócios os atrativos oferecidos pela natureza. O Programa elege 
como prioridades, com vistas a elaborar suas políticas as culturas do abacaxi, 
melancia, coco, banana, graviola, caju, manga, goiaba, uva e mamão(REBELLO & 
SANTOS, 2004). 

O abacaxi (Ananas comosus L. Merril) é uma cultura tropical nativa da 
América. Collins citado por Bartholomew & Mélézieux (1994), relata que pela 
distribuição da cultura na região indica uma longa história de cultivo pelos índios 
nativos.  O abacaxi é consumido na maioria dos países e produzido 
fundamentalmente nos de clima tropical e subtropical, sendo a variedade 
SmoothCayenne cultivada em menor escala. (TAMAKI & CARDOSO, 1982).  

De todas as doenças que afetam o abacaxizeiro no Brasil a fusariose, 
causada pelo fungo Fusarium subglutinans (Wr. & Rg.) Nelson, Tousson & Marasas, 
f. SP. ananas, Ventura, Zambolim & Gilbertson, é a mais destrutiva, iniciando perdas 
significativas à produção de frutos.  Considerando que as cultivares Gold, Red 
Spanish e Smooth Cayuenne entre outras, amplamente cultivadas no mundo, são 
suscetíveis ao agente causal da fusariose, esta doença pode constituir uma séria 
ameaça à abacaxi cultura mundial (REBELLO & SANTOS, 2004). 

É significativo o ganho obtido na produção brasileira que na década de 70 e 
início dos anos 80 onde apresentava algo em torno de 570 mil toneladas (TAMAKI & 
CARDOSO, 1982). Este acréscimo foi propulsionado, muito possivelmente, pelo 
aumento do consumo interno na última década, gerando aumentos na área plantada 
e acréscimos de produtividade.  

O objetivo do presente estudo é demostrar as principais perspectivas para 
produção da cultura do abacaxi no Estado do Tocantins, ao mesmo tempo em que 
se pretende contribuir com a disseminação de informação e análises para os autores 
regionais de planejamento, pesquisa, ensino e do setor produtivo com foco na 
Região. 

 
Metodologia 

A abordagem da pesquisa realizada seguiu uma linha exploratória e 
descritiva, com procedimentos de coleta de dados primários e secundários através 
de levantamentos de bibliografia relacionada a perspectivas da produção de abacaxi 
no Estado do Tocantins. Posteriormente, os dados obtidos foram analisados e 
sistematizados de forma a fundamentar conceitos, objetivando compartilhar 
informações com aplicabilidade na transferência de tecnologias apropriadas que 
possam se enquadrar dentro do contexto da cultura do abacaxizeiro, contribuindo 
desta forma com o desenvolvimento sustentável da região. 
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Resultados e discussão 

A cultura do abacaxi reveste-se de inegável importância para a economia 
brasileira pela possibilidade de expansão do cultivo na região de cerrado, a 
ampliação da sua indústria e o incremento na exportação. 

Em 1990, o Brasil exportou 1% da sua produção o que representou 
7.900toneladas, possibilitando para o País uma receita de 3,1 milhões de dólares. 

A Tabela 1 reflete a mudança experimentada pelas variáveis na segunda 
metade da década de 90, onde a área colhida cresce de 1995 a 2000, em mais de 
16.000 ha e a produção em aproximadamente 462 mil toneladas. 

 
Tabela 1. Produção, área colhida e rendimento médio de abacaxi. Brasil, 1995-2000. 

Ano 
Produção 

(t) 
Área colhida 

(ha) 
Rendimento 

(kg/ha) 

1995 1.141.088 44.384 17.847 
1996 916.784 45.843 13.882 
1997 1.287.916 53.567 16.690 
1998 1.335.863 54.998 16.861 
1999 1.496.588 56.917 18.253 
2000 1.602.950 60.406 18.421 

Fonte: IBGE/ PAM- Produção Agrícola Municipal. Elaboração: SPA/CCA- SEAGRI – 
BA. 

A Tabela 2 demonstra claramente as variáveis referente à safra de dezembro 
de 2008, 2008/2009 e da safra 2010/2011, safra onde a área plantada ou a ser 
plantada diminui em aproximadamente 800 ha e a produção em aproximadamente 
462 mil hectares, área a ser colhida teve diminuição de cerca de 352 hectares e a 
produção diminuiu aproximadamente 9 toneladas, tendo assim um aumento no 
preço pago ao produtor de R$30,65 por tonelada de produto. 

 
Tabela 2. Levantamento sistemático da produção agrícola – LSPA 07/2011. 

Produto 
Agrícola 
(abacaxi) 
Safra 

Área 
plantada 
ou a ser 
plantada 

(ha) 

Área a 
ser 

colhida 
(ha) 

Produção 
(ton) 

Rendiment
o médio 
(kg/ha) 

Preço médio 
pago ao 

produtor/ton 

2008 3.624 2.305 48.070 20.855 R$ 892,31 
2008-
2009 

3.506 2.273 48.657 48.657 R$ 21.407,00 

2010-
2011 

2.853 1.953 39.450 20.200 R$ 922,96 

Fonte: IBGE/CEPAGRO 
 
Conclusões 

Conclui-se que a produtividade máxima de uma espécie é dependente do 
potencial genético do material, da disponibilidade de água e nutrientes e da 
população de plantas. A combinação racional desses elementos levará certamente 
ao produtor a uma excelente safra.  
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Resumo 

A sociedade se encontra em fase de crescimento constante, com incrementos 
naturais em suas necessidades. Este fator é fruto da associação entre 
industrialização e desenvolvimento econômico e demonstra constantemente seu 
potencial depreciador. A demanda por energia se insere neste contexto como um 
fator determinante nos processos industriais. Desta forma, o mundo vive uma busca 
incessante por energias renováveis como alternativas, e o biodiesel se destaca 
neste cenário. O Brasil, devido a diversos fatores, sobretudo edafoclimáticos, 
destaca-se no desenvolvimento deste biocombustível, o qual assume atenção 
especial às comunidades isoladas da região norte. A Amazônia Legal, composta por 
nove estados, busca a inserção de suas comunidades nos programas 
governamentais destinados à produção de energias renováveis. O objetivo deste 
trabalho é avaliar os elementos determinantes quanto à viabilidade econômica, 
social e ambiental do uso e produção do biodiesel nos estados inseridos nesta 
região. A partir de revisões bibliográficas, utilizando ferramentas técnicas de 
pesquisa operacional, foi observado que há uma carência de estudos integrados na 
cadeia do biodiesel na região amazônica, o que deixa claro a necessidade de novas 
políticas para que projetos possam ser viabilizados, uma vez que a Amazônia Legal 
apresenta uma gama de oportunidades de negócios de alto valor agregado, 
necessitando de estudos e pesquisas com foco local e regional. 
 
Palavras-chave: Matriz energética; biocombustíveis; sustentabilidade ambiental. 
 
Introdução 

O biodiesel é um combustível renovável e biodegradável, ambientalmente 
correto, constituído de uma mistura de ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos, 
obtidos da reação de esterificação de ácidos carboxílicos, transesterificação de 
qualquer triglicerídeo com um álcool de cadeia curta, e craqueamento térmico ou 
pirólise. Pode ser produzido a partir de gorduras animais ou de óleos vegetais, 
existindo dezenas de espécies vegetais no Brasil que podem ser utilizadas, tais 
como mamona, dendê, girassol, canola, babaçu, amendoim, pinhão-manso e soja, 
dentre outras (GONZALEZ & BARRETO, 2008). A relação entre essa substituição, 
total ou parcial, e o desenvolvimento regional sustentável, requer superações nos 
âmbitos da Ciência & Tecnologia, organização dos produtores de óleos vegetais, 
fortalecimento da agricultura familiar, políticas de melhoramento das condições de 
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trabalho e renda no campo, bem como considerar as implicações e indicadores de 
sustentabilidade para a sua produção. 

A vocação brasileira para a produção de biodiesel é inegável. O país 
apresenta grande diversidade de solo e clima, amplas áreas para a expansão da 
agricultura e grande variedade de oleaginosas. O desenvolvimento desse “novo” 
biocombustível tem por objetivos tornar o País menos dependente do petróleo, 
substituindo parte do combustível fóssil, gerar renda e emprego em diversas regiões 
do Brasil, sobretudo no campo e contribuir para o combate à poluição atmosférica 
(COELHO, 2008). Já na Amazônia, a implantação da cadeia de biodiesel, além de 
todos esses objetivos apresenta mais uma meta relevante, a de gerar energia à 
população de comunidades isoladas, nas quais a energia não pode ser entendida 
como insumo econômico, mas como insumo social, que de fato se mostra como um 
problema crônico na região. Assim, seu desenvolvimento assume três grandes 
desafios: o primeiro é a busca por um modelo “limpo” de energia baseado em fontes 
renováveis, o segundo é a implantação desse novo modelo em localidades isoladas 
da Amazônia e o terceiro é a garantia da sustentabilidade e rentabilidade, sobretudo 
aos pequenos produtores, revelando seu caráter social (SILVA et al., 2006). 

Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivos elaborar uma análise da 
situação atual do Biodiesel na Amazônia legal, bem como levantar suas perspectivas 
futuras de desenvolvimento, sobretudo em comunidades isoladas. 
 
Metodologia 

A abordagem da pesquisa realizada seguiu a linha de uma pesquisa 
exploratória e descritiva. Foi elaborado um levantamento bibliográfico, de modo a 
fundamentar conceitos e obter dados primários e secundários. Posteriormente, os 
dados obtidos foram analisados e sistematizados de forma a fundamentar conceitos, 
objetivando compartilhar informações com aplicabilidade na transferência de 
tecnologias apropriadas que possam se enquadrar dentro do contexto da agricultura 
familiar, contribuindo desta forma com o desenvolvimento sustentável das famílias e 
comunidades. 
 
Resultados e Discussão 

Toda a diversidade encontrada no Brasil, tanto de climas e solos, como de 
variedades de oleaginosas aponta para uma estratégia diversificada de produção de 
biodiesel, com a utilização de matérias-primas diferenciadas a cada região do país, 
de modo a se aproveitar ao máximo as potencialidades regionais. 

Dessa forma, na região Amazônica, o grande desafio consiste em suprir as 
necessidades energéticas de sistemas isolados, em definir qual o modelo adequado 
para as comunidades, que leve em consideração à logística, as questões 
ambientais, as questões socioeconômicas, a gestão, o consumo e o preço atual do 
diesel na região (GONZALEZ & BARRETO, 2008). 

É oportuno salientar que a maior parte da energia elétrica utilizada na região 
amazônica é oriunda do óleo diesel e que o custo do transporte desse óleo para 
localidades remotas é excessivamente elevado, podendo chegar a três vezes o 
custo do próprio combustível. A região Norte apresenta 4 Usinas de Biodiesel, sendo 
1 construída e produzindo, 1 construída e sem produção, 1 em construção e 1 em 
planejamento. Entre 2006 e 2007, a região apresentou uma capacidade de produção 
de 8 milhões de litros/ano (IICA, 2007). Um fato importante a relatar, com exceção 
da Agropalma no estado do Pará, 90% das usinas em funcionamento estão 
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trabalhando com soja e sebo bovino, fugindo do real objetivo que o Governo Federal 
havia imaginado. Mesmo o Governo tendo lançado uma série de resoluções e 
normativas de incentivo a inclusão de matérias primas que provenham da Agricultura 
Familiar (GABBAY et al., 2008). 

Segundo Furlam Júnior (2004), a principal matéria-prima para produção de 
biodiesel na Amazônia é o dendê, uma palmeira de cultura perene com produção 
anual, possuindo em média uma vida útil de 25 anos, sendo a mais produtiva 
oleaginosa gerando de 25 a 28 toneladas de cachos/ha/ano, com rendimentos 
correspondentes a 1,5 vezes a produtividade do coco e a 10 vezes a do óleo de 
soja. Ainda segundo o autor, o plantio racional da palma africana, ou dendezeiro, 
assume essa posição por suas propriedades físico-químicas, bastante similares ao 
óleo diesel; Por apresentar alta produtividade (5 toneladas de óleo/hectare/ano) e 
potencial comprovado para produção em larga escala; Produzir durante todo o ano, 
o que permite menores volumes de estocagem e instalações industriais de menor 
porte; Além de várias regiões aptas ao plantio na Amazônia apresentarem a 
infraestrutura básica pronta (portos, estradas, etc.) para implantar um grande 
programa para produção de óleo de palma, com vantagens comparativas quanto à 
competitividade em relação aos grandes produtores mundiais.  

O Estado do Pará figura como um dos maiores produtor nacional de óleo de 
dendê, com uma produção anual de 100 mil toneladas, numa área cultivada de 50 
mil hectares. O estado do Tocantins por sua vez possui uma área de mais de 3.000 
hectares de Pinhão Manso, a qual se encontra em fase de desenvolvimento, 
inclusive esta área é considerada a maior área continua do país desta cultura 
(GABBAY et al., 2008). 

A classificação das plantas mais importantes que produzem sementes 
oleaginosas na Bacia Amazônica, seja pela quantidade de produção, como pelo 
valor comercial dos óleos que produzem, são aquelas produzidas pelas palmeiras, 
muito numerosas e diversificadas. A obtenção do biodiesel pode ser feita por dois 
processos: transesterificação e esterificação, enquanto o bio-óleo pode ser obtido 
por craqueamento. Como matérias-primas, podem ser usados diferentes óleos e 
gorduras de origem animal ou vegetal A obtenção do biodiesel pode ser feita por 
dois processos: transesterificação e esterificação, enquanto o bio-óleo pode ser 
obtido por craqueamento. Na reação de transesterificação, o óleo vegetal é 
misturado a metanol ou etanol, e na presença de um catalisador dá origem a uma 
mistura de ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos. Essa mistura é o que hoje 
se conhece como biodiesel. Como subproduto desta reação forma-se glicerina.  

Os ésteres metílicos ou etílicos produzidos possuem características físico-
químicas semelhantes às do diesel convencional, embora sejam compostos de 
classes distintas, com a vantagem de serem menos poluentes, biodegradáveis, 
renováveis e não corrosivos. A glicerina produzida como co-produto do biodiesel 
possui alto valor comercial após a sua purificação, podendo ser aproveitada por 
indústrias de cosméticos e de produtos de limpeza. O processo de obtenção do 
biodiesel por esterificação consiste na reação de um ácido graxo com um mono-
álcool para formar ésteres. As reações de esterificação são catalisadas por ácidos 
(SOLOMONS & FRYHLE, 2002).  

As grandes motivações para a produção de biodiesel são os benefícios 
sociais e ambientais que esse novo combustível pode trazer. Contudo, em razão dos 
diferentes níveis de desenvolvimento econômico e social entre os atores da cadeia 
produtiva, esses benefícios devem ter considerados diferentemente. O interessante 
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é que o objetivo governamental de vincular a produção de biodiesel à geração de 
renda para agricultores familiares recebeu imediatamente a adesão entre os dois 
principais atores cujas relações recíprocas oscilam de forma permanente entre o 
conflito e a indiferença: grandes empresas processadoras de matérias-primas para a 
produção de biodiesel e o movimento de trabalhadores rurais (ABRAMOVAY & 
MAGALHÃES, 200-). 

Segundo Sachs (2005), o principal desafio está em aliar o desenvolvimento 
rural à agricultura sustentável de maneira que garanta a eficiência na utilização dos 
recursos naturais e a geração de emprego no campo através de cooperativas. 

 
Conclusões 

Os princípios regentes das ações propostas para o Biodiesel no Brasil 
deverão estar relacionados à promoção da inclusão social e desenvolvimento de 
regiões isoladas, principalmente através da geração de novos empregos e 
incremento da renda no campo, a fim de promover a descentralização da produção e 
consumo deste biocombustível. 
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Resumo 
 A quebra de dormência de sementes é extremamente importante no que diz 
respeito à aceleração do processo germinativo, considerando que algumas 
sementes mesmo em condições favoráveis necessitam de técnicas de quebra de 
dormência. Objetivou-se na execução deste experimento avaliar a reação das 
sementes de sucupira-branca (Bowdichia virgilioides H.B.K.), olho de boi (Ormosia 
arboreal (Vell) e jatobá-do-cerrado (Hymenaea stigonocarpa Mart.), quando 
submetidas aos seguintes tratamentos pré-germinativos em laboratório: 
estratificação térmica a 50º, por 30 minutos, escarificação mecânica (esmeril 
elétrico) até ocorrer o rompimento do tegumento, e submersão no ácido sulfúrico, 
por 15 minutos, além das testemunhas. O experimento foi desenvolvido no Campus 
de Ciências Agrárias da Faculdade Católica do Tocantins, no período de 05 de 
outubro a 18 de novembro. As avaliações foram feitas diariamente, verificando-se 
que as sementes de jatobá-do-cerrado germinaram uniforme entre todos os 
tratamentos, tornando assim dispensável a realização de tais tratamentos, tendo em 
vista o tempo de germinação ser similar das sementes sem tratamentos. As 
sementes de olho de boi e sucupira não germinaram. 
 
Palavras-chave: sementes; germinação; espécies florestais nativas. 
 
Introdução 

A dormência é um acontecimento essencial para a semente, que elabora um 
mecanismo natural de resistência a fatores externos imposto pelo meio, que podem 
apresentar dormência no tegumento, dormência no embrião e, também por 
desequilíbrio de substâncias inibidoras de germinação. Nas espécies florestais 
nativas é comum a presença de sementes que necessitam de quebra de dormência 
para que haja germinação, mesmo em condições ambientais aparentemente 
favoráveis (BEWLEY & BLACK, 1994). 

Na maior parte das espécies nativas que são leguminosas, há dormência no 
tegumento, nesse caso a remoção do mesmo, com escarificação química ou 
mecânica contribuem para a permeabilidade da água, a sensibilidade à luz, 
temperatura, permeabilidade dos gases, remoção de inibidores ou de promotores da 
germinação, influenciando no metabolismo e conseqüentemente na dormência das 
sementes (KHAN, 1977). Frente à carência urgente da reposição da vegetação 
nativa, devido ao grande número de desmatamento, e em conseqüência a 
degradação ambiental, busca se métodos viáveis de aceleração do processo 
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germinativo de sementes nativas, que venham atender principalmente o aspecto 
econômico-financeiro, levando sempre em consideração as quantidades, que 
geralmente são grandes e, de variadas espécies a serem implantadas.  

A germinação de uma semente é dada através de uma seqüência de eventos 
fisiológicos influenciada por fatores externos (ambientais) e internos (dormência, 
inibidores e promotores da germinação) às sementes: cada fator pode atuar por si 
ou em interação com os demais, que também é considerada um fenômeno biológico 
que pode ser considerado pelos botânicos como a retomada do crescimento do 
embrião, com o subseqüente rompimento do tegumento pela radícula.  

Para potencializar a germinação de algumas sementes, são dotados alguns 
métodos, para quebra de dormência tais como: escarificação química, mecânicas e 
estratificação térmica (choque de temperatura), para enfraquecer seu tegumento e 
permitir a absorção de água. Outras são substancias inibidoras da germinação que 
precisam removidas para promover sua germinação (LORENZI, 2002). A espécie 
Pterodon pubescens (sucupira-branca) é uma essência nativa dos cerrados 
brasileiros, sendo encontrada em Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do 
Sul. Estudos realizados com germinação permitem levantar a hipótese de que as 
sementes de sucupira possuem dormência causada pela impermeabilidade dos 
tegumentos ao oxigênio e à água, possivelmente pela existência de inibidores 
químicos da germinação (LORENZI, 1998). 

A Ormosia arborea (Vell.). Harms, também conhecida como olho-de-boi, é 
uma leguminosa papilionácea característica da floresta latifoliada semidecídua e 
pluvial atlântica, recomendada para plantios destinados à recuperação de áreas 
degradadas e que apresenta grande importância ornamental e artesanal (LORENZI, 
1998). Segundo Lorenzi, 1998, A Hymenaea stigonocarpa Mart, é uma árvore típica 
do cerrado. Esta espécie também é conhecida, em função disso, por jatobá-do-
cerrado. Com suas características de madeiras duras e resistentes, tornou – se 
contemplada na construção civil e naval, pelas suas peculiaridades de sua beleza na 
copa e flores ele possui função ornamental tanto em jardins como área urbana, além 
de ser útil para arborizar vias públicas. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a reação das sementes de sucupira-
branca, olho-de-boi e jatobá-do-cerrado, mediante alguns métodos de escarificação 
mecânica (esmeril elétrico), submersão ao ácido sulfúrico concentrado, durante 15 
minutos, e estratificação térmica a 50º Celsius, visando analisar a viabilidade de tais 
métodos na quebra de dormência. 
 
Metodologia 

A pesquisa foi realizada no Campus de Ciências Agrárias da Faculdade 
Católica do Tocantins localizada nas coordenadas UTM 0797786 e 8832938 e 
altitude de 230 m. Segundo a classificação internacional de Köppen, o clima da 
região é do tipo C2wA‟a‟- Clima úmido sub-úmido, (INMET, 2010). 

Na realização do presente trabalho foram realizadas pesquisas de campo e 
levantamento bibliográfico, nesse levantamento foram obtidos dados primários e 
secundários e descrito. 

No trabalho de campo utilizou-se o delineamento em blocos casualizados, 
com 3 espécies, sucupira branca, olho de boi e jatobá-do-cerrado, com 4 repetições, 
escarificação mecânica (esmeril elétrico), escarificação ácida (acido sulfúrico), 
estratificação térmica (estufa à 50ºC) e as testemunhas, resultando em 60 mudas de 
cada espécie, onde 25% foi submetida a escarificação mecânica com esmeril 
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elétrico; outros 25% foram submergidas por 15 minutos ao acido sulfúrico (H2SO4), 
com uma concentração a 0,5 molar; outros 25% utilizou-se estratificação térmica à 
50º, por 30 minutos e; os outros 25% de testemunhas. Na escarificação mecânica, 
foi utilizado um esmeril elétrico, assim fazendo ruptura parcial do tegumento. No dia 
05 de outubro de 2010, foi realizada a semeadura em sacos de polietileno, 17x22cm, 
com a utilização de substrato solo orgânico e esterco bovino os quais foram 
misturados na proporção de 2:1 Respectivamente. As sementes foram dispostas a 
uma profundidade de 03 cm. Os sacos de polietileno foram acondicionados no 
viveiro de mudas da instituição, com tela sombrite de 50%, sendo a irrigação 
realizada alternadamente, levando sempre em conta o tempo chuvoso, utilizando-se 
regador. 
 
Resultados e Discussão 

Verifica-se que tanto os métodos de escarificações e estratificação aos quais 
foram submetidas todas as sementes tiveram reações semelhantes, como se pode 
observar a seguir: 

 
Figura 1: – Escarificação mecânica 
Fonte: pesquisa 2010 

Nota-se que as sementes de olho de boi e as de sucupira branca não 
germinaram quando submetidas ao tratamento de escarificação mecânica (esmeril 
elétrico), já as 6 sementes de jatobá-do-cerrado germinaram 17,8% do total, quando 
sujeito ao mesmo tratamento, ressaltando que as testemunhas também germinaram. 

 
   Figura 2: – Estratificação térmica a 50º, por 30 min.  
   Fonte: pesquisa 2010. 
Nota-se que as sementes de olho de boi e as de sucupira branca não 

germinaram quando submetidas ao tratamento de estratificação térmica, em uma 
estufa a 50 ºC por 30 minutos. Por outro lado, as sementes de jatobá-do-cerrado 
germinaram 20% do total, quando submetidas ao mesmo tratamento, ressaltando 
que as sementes utilizadas sem tratamento prévio também germinaram. 
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Figura 3: – Escarificação ácida  
Fonte: pesquisa 2010. 

Observa-se que as sementes de olho de boi e as de sucupira branca não 
germinaram quando submetidas ao tratamento de escarificação ácida (ácido 
sulfúrico), no entanto as sementes de jatobá-do-cerrado germinaram 2,2% do total, 
quando submetidas ao mesmo tratamento, ressaltando que as testemunhas da 
mesma forma germinaram. 
 
Conclusões 

As sementes de jatobá-do-cerrado germinaram sob todos os tratamentos, 
bem como as testemunhas, que iniciaram a germinação após 16 dias de semeadura, 
não havendo implicação diferenciada em relação ao tempo para germinação. As 
outras não germinaram dentro do espaço de tempo avaliado no experimento.  

Observa-se que as sementes de jatobá-do-cerrado germinaram uniforme 
entre todos os tratamentos, tornando assim inviável a utilização dos tratamentos de 
quebra de dormência ao qual foram submetidas, em vista ao tempo de germinação 
ser similar as sementes sem tratamentos. As sementes de olho de boi e sucupira 
branca não germinaram. 
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Resumo 

O constante crescimento das sociedades e suas necessidades, alavancando 
desenfreadamente a industrialização, sendo fruto da associação entre 
industrialização e desenvolvimento econômico, externaliza, a cada instante, seu 
potencial destruidor. Neste contexto, o mundo vive uma busca incessante por novas 
alternativas energéticas renováveis, introduzindo desta forma o etanol e biodiesel 
como potenciais substitutos do petróleo. O Brasil, devido a diversos fatores sendo o 
principal geográfico, se desponta como promissor no desenvolvimento destas novas 
energias. A Amazônia Legal, composta por 9 estados, busca a inserção de suas 
comunidades nos programas governamentais destinados à produção de energias 
renováveis. O objetivo deste trabalho é avaliar quais são os elementos 
determinantes da viabilidade econômica, social e ambiental do uso e produção de 
biocombustíveis nos estados situados na Amazônia Legal. A partir de revisões 
bibliográficas e tendo como ferramentas técnicas de pesquisa operacional, foi 
concluído que, dentre outras, há uma carência de estudos integrados na cadeia do 
etanol e biodiesel na região amazônica, o que deixa claro a necessidade de novas 
pesquisas para que projetos possam ser viabilizados. A Amazônia Legal representa 
uma janela de oportunidades de negócios de alto valor agregado, necessitando de 
estudos e pesquisas com foco local e regional. 
 
Palavras-chave: Amazônia Legal; energia renovável; produtividade. 
 
Introdução 

Não existe tema mais universal que a questão dos recursos energéticos. É 
consenso entre estudiosos, autoridades, empresários e consumidores que o 
contínuo suprimento de energia pode propiciar um maior crescimento econômico e 
melhor qualidade de vida. O crescimento da demanda por energia tem pressionado 
o desenvolvimento de sistemas e tecnologias mais eficientes e a diversificação de 
fontes de suprimento, especialmente de energias limpas e renováveis. As 
tradicionais fontes energéticas de carvão, petróleo e gás gradativamente somam-se 
outras como a nuclear, a elétrica, a eólica e a dos biocombustíveis (MASIERO, 
2008).  

Segundo Leite(2007), as razões para o interesse pelos biocombustíveis são 
muitas e variam de um país para outro e também ao longo do tempo, sendo as 
principais a necessidade de diminuir a dependência externa de petróleo e a 
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minimização dos efeitos das emissões veiculares contribuindo para o controle da 
concentração de gases de efeito estufa.  

No cenário agroenergético mundial, o Brasil se destaca pela produção do 
etanol, tendo como matéria prima principal a cana-de-açúcar e também o biodiesel, 
sendo este produzido por culturas oleaginosas com óleo potencial para produção do 
combustível. Outra importante vantagem brasileira é a perspectiva de incorporação 
de áreas à agricultura de energia, sem competição com a agricultura de alimentos, e 
com impactos ambientais circunscritos ao socialmente aceito. 

Quanto ao biodiesel, uma das grandes expectativas para a inserção deste 
combustível no Brasil é a criação de políticas públicas voltadas para agricultura 
familiar principalmente na região Amazônica. A Amazônia Legal ocupa 
aproximadamente 59% do território nacional  com área aproximada de 5 milhões de 
km2. Instituída através de dispositivo de lei para fins de planejamento econômico da 
região amazônica e é representada pelos estados do Amazonas, Acre, Amapá, 
Pará, Rondônia, Tocantins, Roraima, Maranhão e Mato Grosso. 

Biocombustíveis no Brasil e na Amazônia 
Nos próximos anos deverá ocorrer um aumento significativo da produção de 

biocombustíveis no Brasil. A perspectiva de maior participação das energias 
renováveis na matriz energética mundial é cada vez mais ressaltada em estudos, 
relatórios e na agenda política dos países. Atualmente, o etanol e o biodiesel são os 
principais biocombustíveis produzidos no Brasil. 

O etanol é utilizado como combustível no Brasil desde meados da década de 
70. Desde então, cresce o número de investimentos em pesquisas do setor 
sucroalcooleiro.A produção mundial de álcool aproxima-se dos 40 bilhões de litros, 
dos quais se presume que até 25 bilhões de litros sejam utilizados para fins 
energéticos. O Brasil responde por 15 bilhões de litros deste total (PNA, 2005). 

Diversos programas foram criados pelo governo com objetivo de implementar 
de forma sustentável e econômica a produção e uso dos biocombustíveis, com 
enfoque na inclusão social e no desenvolvimento regional, via geração de emprego 
e renda. 

Apesar de compreender mais de 50% do território brasileiro, a região 
Amazônica possui problemas quase sempre dissociados da realidade do centro-sul 
brasileiro. A própria inserção do biodiesel na matriz energética no Estado do 
Amazonas deve e vem sendo avaliada diferentemente e voltada fortemente para a 
geração de energia elétrica em comunidades isoladas. 

Existem diversas fontes potenciais de oleaginosas no Brasil para a produção 
de biodiesel. Dada à ampla diversidade do ecossistema Amazônico, grande parte 
destas culturas podem ser obtidas na região com produções satisfatórias. Essa é 
uma vantagem comparativa que o país possui em relação a todos os outros 
produtores de oleaginosas (LADETEL, 2005). 
1ª e 2ª Geração do etanol 

O processamento industrial da cana para etanol, como realizado hoje, é uma 
tecnologia que já atingiu sua maturidade plena; houve grandes avanços entre 1970 e 
1990, mas nos últimos anos os ganhos de produtividade e eficiência foram 
pequenos (MANOEL, 2004). Os açúcares solúveis são os principais produtos para 
obtenção do etanol (obtido principalmente da cana-de-açúcar), amido (grãos e 
tubérculos, como a mandioca e o milho) e celulose (bagaço de cana, resíduos 
florestais e biomassa de gramíneas, dentre outros). São atualmente, as principais 
matérias-primas utilizadas para obtenção de etanol (EMBRAPA, 2007). O etanol de 
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açúcares é obtido por processos de hidrólise e fermentação e é conhecido como a 1º 
geração do etanol. 

O novo conceito de etanol, ao que se denomina etanol de 2º geração, 
corresponde a sua fabricação utilizando como matéria-prima a biomassa 
lignocelulósica. Os materiais lignocelulósicos têm em sua composição basicamente 
celulose, hemicelulose e lignina, na proporção aproximada de 40 a 50%, 20 a 30% e 
25 a 30% respectivamente, variando em função do tipo de material. A utilização de 
biomassa para a produção de álcool combustível pela rota química e biológica 
envolve, basicamente, dois processos: hidrólise dos polissacarídeos contidos nos 
materiais lignocelulósicos em açúcares e a fermentação destes em etanol ou outros 
combustíveis. 

Segundo SACHS (2007), a questão, de longe a mais importante, é a da 
passagem da primeira à segunda geração do etanol. Há razões para pensar que o 
advento do etanol celulósico vai transformar drasticamente o quadro, na medida em 
que toda e qualquer biomassa – palhas, folhas, resíduos florestais, madeira – 
passará a servir de matéria-prima. 
 
Metodologia 

A metodologia utilizada foi do tipo exploratório, descritivo e bibliográfico, com 
procedimentos de coleta de dados primários e secundários relacionada ao 
crescimento das sociedades e suas necessidades, buscando novas alternativas 
energéticas, com ênfase no etanol e biodiesel. Posteriormente, os dados obtidos 
foram analisados e sistematizados de forma a fundamentar conceitos, objetivando 
compartilhar informações com aplicabilidade no processo de incentivo de produção e 
uso de energias renováveis, destacando biocombustíveis. 
 
Resultados e discussão 

O etanol de cana-de-açúcar é o principal componente da matriz brasileira de 
biocombustíveis, mas existem focos de pesquisa sobre etanol de amido e celulose, 
visando à sustentabilidade e a consolidação do programa de energia renovável no 
Brasil (EMBRAPA, 2007). 

A Amazônia não se insere nos programas governamentais para a expansão 
do cultivo da cana-de-açúcar, logo, os estados nela inseridos se veem obrigados a 
explorar novas fontes energéticas. O destaque principal na busca destas fontes é, 
sem dúvida, o biodiesel. A grande vantagem deste combustível são as grandes 
diferenças entre etanol e biodiesel. Boa parte destas diferenças se deve á grande 
quantidade de matérias primas para o biodiesel: desde sebo bovino e outros 
resíduos orgânicos até as fontes mais conhecidas, de origem agrícola, que também 
podem ser divididas em grãos e palmáceas. 

Existe uma tendência crescente de expansão do consumo de biodiesel. Uma 
maiorconscientização dos países têm contribuído para que a produção de biodiesel 
e a demanda pela tecnologia cresçam rapidamente. A produção de biodiesel é uma 
oportunidade tecnológica e estratégica para o Brasil, e principalmente para a região 
Amazônica que possui aparato necessário, principalmente matéria-prima para a 
produção deste combustível. 

Outro aspecto importante para o desenvolvimento de um programa de 
biodiesel na Amazônia é investir em pesquisas e estimular projetos que visem à 
produção deste combustível a partir de culturas com importância regional. Desta 
forma, culturas com alto potencial de produção de óleo, mas com pouca participação 
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na produção atual, podem também contribuir para formar a matriz de produção 
brasileira. Culturas como dendê, mamona e pequi, além do sebo bovino e a 
produção do biogás poderão ser fontes de óleo vegetal, podendo fazer do biodiesel 
um vetor de desenvolvimento regional. 
 
Conclusões 

Por motivos ambientais e tecnológicos o Brasil é apontado, na maioria dos 
estudos, como o país que lidera o setor de bioenergia. Políticas públicas e marcos 
regulatórios têm sido criados para estabelecer e consolidar mercados energéticos. 
Entretanto, regiões isoladas como a Amazônia carecem de incentivos 
governamentais para implantação de programas energéticos. Este fato deve ser 
considerado pois a diversificação da matriz agroenergética brasileira é dependente 
das alternativas de fontes de matérias-primas com aptidão para produção de 
energia, e muitas destas matérias primas se encontram nestas regiões. 
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Resumo 

Os principais entraves para o estabelecimento de políticas energéticas que 
visem o atendimento às comunidades isoladas da região amazônica são o alto custo 
da geração, transmissão e distribuição de energia gerada através de fontes 
convencionais, principalmente hidrelétricas. Estes fatores muitas vezes contribuem 
por inviabilizarem algumas iniciativas governamentais de pequena proporção. Como 
solução viável para o problema, se destaca o uso de fontes renováveis de energia, 
sobretudo pela abundância local de uma série de recursos naturais como vento, 
água, florestas e elevada incidência de radiação solar durante todo o ano. Tais 
recursos são fontes potenciais para geração de energia eólica, hidráulica, solar e da 
biomassa. Este trabalho tem como objetivo levantar questões quanto à expansão 
das redes de distribuição de energia elétrica comparada ao desenvolvimento 
regional, sobretudo em comunidades isoladas da região Amazônica. O estudo se 
justifica pelo fato de ainda haver um grande número de comunidades rurais, 
localizadas em áreas isoladas, sem acesso à energia elétrica ao passo que existem 
diferentes alternativas renováveis de geração de energia com totais possibilidades 
de fornecimento a estas comunidades. Embora dotadas de tecnologias já dominadas 
e disponíveis no mercado, estas fontes alternativas energéticas não têm seu 
potencial completamente explorado e utilizado de forma a trazer desenvolvimento e 
qualidade de vida às comunidades isoladas na região amazônica. 
 
Palavras-chave: Amazônia; eletrificação rural; energia alternativa. 
 
Introdução 

O acesso às diferentes formas de energias renováveis dispostas na natureza 
e com potencialidade para geração de eletricidade é, sem dúvida, fator primordial 
para o desenvolvimento sustentável de uma comunidade. A necessidade de fontes 
energéticas renováveis para geração de iluminação e aquecimento é essencial em 
localidades que buscam se desenvolver socialmente e economicamente.    

 O fato de as comunidades se localizarem distantes de grandes centros não 
pode estar relacionado à precariedade no acesso às tecnologias modernas, 
principalmente quando estas são fundamentais para a sobrevivência digna de um 
cidadão. Bassam (2001),em seu artigo sobre energia renovável para comunidades 
rurais, diz que em todo o mundo mais de dois bilhões de pessoas não têm nenhum 
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acesso a fontes modernas de energia, sendo que a maioria delas está vivendo em 
áreas rurais.  

 Segundo Kastrup et. al., (2009), só no Brasil são aproximadamente 12 
milhões de pessoas sem acesso à energia moderna e consequentemente à 
eletrificação. Na região amazônica, caracterizada pela extensa dimensão geográfica 
e elevado número de comunidades localizadas em áreas remotas, existe um 
quantitativo considerável de pessoas sem os benefícios advindos do acesso à 
eletricidade. Apesar dos programas de eletrificação rural, dados do PNUD (2004), 
mostram que no Norte, 62,5% das famílias que moram no campo vivem sem energia 
elétrica, isto é, aproximadamente 2,5 milhões de pessoas.  

Estes valores externalizam a insuficiência de programas direcionados para 
realidades locais e regionais. O aumento da população e consequentemente da 
demanda, requer mecanismos de ação que possam ser implementados de forma 
rápida e eficaz, promovendo a interiorização do desenvolvimento e a inserção de 
comunidades isoladas dentro das propostas do governo ao planejamento de 
produção e distribuição de energia elétrica, principalmente através de fontes 
renováveis.  

Neste cenário, a região Amazônica se destaca. As longas distâncias, os 
obstáculos naturais, as dificuldades de acesso e a baixa densidade populacional, 
dificultam o atendimento de grande parte da população pelo sistema convencional 
de distribuição de energia elétrica. Por outro lado, o atendimento alternativo, por 
sistemas térmicos a diesel, apresenta custos elevados associados à operação, 
manutenção e à logística de distribuição do combustível. Segundo Bajay (2005), 
este fato abre oportunidades interessantes para as fontes renováveis potenciais na 
região, sobretudo para a biomassa. Trazer à tona estas possibilidades, nesta fase 
em que o país busca consolidar sua matriz energética é extremamente relevante, 
considerando que somente na região Amazônica, aproximadamente 18,45% dos 
domicílios não são atendidos pelo fornecimento de energia elétrica convencional 
(BARRETO, 2008). 

Ao pensar em projetos de desenvolvimento para a Amazônia, é preciso 
considerar suas inúmeras características ambientais, grande parte delas positiva. As 
enormes riquezas de seus recursos naturais, minerais e florestais conferem à região 
grande potencial energético, seja pela geração através do sol, vento, água ou 
biomassa. Sendo assim, é de fundamental importância disseminar o acesso à 
eletrificação, independente da forma utilizada para geração. Conceber o 
fornecimento da energia elétrica na totalidade de seu uso, considerando sua 
inserção num contexto social, econômico e ambiental, de forma racional, prudente e 
equilibrada, permitindo alavancar o desenvolvimento sustentável das comunidades 
e, consequentemente, da Amazônia Legal e do País (BARRETO,2008). 

Assim, uma solução possível e aplicável para o problema da geração de 
energia elétrica em comunidades isoladas da região Amazônica é buscar a 
implantação de sistemas descentralizados de geração de energia através de fontes 
renováveis abundantes localmente. 

Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo levantar questões 
quanto à expansão das redes de distribuição de energia elétrica comparada ao 
desenvolvimento regional, sobretudo em comunidades isoladas da região 
Amazônica. 

 
Metodologia 
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A abordagem da pesquisa realizada seguiu uma linha exploratória e 
descritiva, com procedimentos de coleta de dados primários e secundários através 
de levantamentos de bibliografia relacionada às propostas de desenvolvimento 
energético na Amazônia. Posteriormente, os dados obtidos foram analisados e 
sistematizados de forma a fundamentar conceitos, objetivando compartilhar 
informações com aplicabilidade na formulação de políticas voltadas para o 
desenvolvimento energético da região. 

 
Resultados e discussão 

É evidente que a questão energética na região amazônica apresenta-se 
multifacetada, com uma série de pormenores que devem ser considerados ao se 
desenvolver políticas regionais de desenvolvimento e fornecimento de energia. No 
entanto nem sempre essa análise é feita de forma eficiente, e ao longo dos anos a 
população que habita a região mais rica em potencial hídrico do mundo, e que 
apresenta uma grande riqueza em biodiversidade vive à margem da sociedade 
atual, pela exclusão energética a qual estão submetidos. 

A base da rede de distribuição de energia elétrica no Brasil é formada pelos 
seguintes sistemas: i) sistema que interliga as regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste; 
ii) sistema que interliga as regiões Norte e Nordeste; e iii) sistemas isolados, 
formados por cerca de 300 localidades eletricamente isoladas umas das outras, 
principalmente na Região Norte, correspondendo a 2% do mercado energético 
brasileiro (DOMINGUES, 2003). 

Para as grandes e médias cidades das regiões Norte e Nordeste, não 
interligadas à rede do sistema integrado, o governo oferece um subsídio para que as 
concessionárias atendam na modalidade de sistema isolado, principalmente por 
meio das termoelétricas. O subsídio é um mecanismo de compensação financeira, 
denominado Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis (CCC) que permite uma 
tarifa ao consumidor final semelhante à tarifa de outros locais do país. Contudo, o 
subsídio só atende fornecedores de energia (termoelétricas) com capacidade 
mínima de 2MW. Assim, somente cidades com mais de 4.000 habitantes usufruem 
desse mecanismo (ELS, 2005). Ficam, portanto, excluídas as cidades menores, vilas 
e comunidades que não dispõe de uma sistemática de atendimento. Na sua grande 
maioria o fornecimento é realizado pela própria comunidade ou pelo poder municipal 
local. Normalmente os comunitários adquirem um grupo gerador com recursos dos 
moradores, da prefeitura local ou de políticos com objetivos eleitoreiros. 

Rosa (2007) informa que só no estado do Amazonas, de aproximadamente 
4.600 comunidades contabilizadas, apenas 32 (0,7%) são supridas com energia 
elétrica da concessionária local, a Companhia Energética do Amazonas (CEAM). Em 
toda a Amazônia Legal a quantidade de domicílios rurais não atendidos poderia 
chegar a mais de 450 mil, dos quais, estima-se, em torno de dois terços estariam 
localizados no interior da floresta (CRUZ, 2005). 

Senão todas, as principais dificuldades associadas ao fornecimento de 
energia em comunidades isoladas da Amazônia podem ser resolvidas com o 
desenvolvimento de programas voltados para a utilização de fontes alternativas de 
energia, sobretudo renováveis. Dessa forma, a questão do custo de transporte do 
diesel até essas comunidades pode ser resolvida pela produção local de biodiesel, 
ou óleos vegetais in natura, utilizando para tanto as variedades de oleaginosas 
nativas em cada região. 
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Além da utilização do biodiesel, em regiões com boa disponibilidade de 
recursos, tais como energia solar e ventos, esses podem ser utilizados de maneira 
combinada, para garantir cada vez mais a segurança energética nas comunidades. 
Assim, a oferta de energia tende a ficar mais barata, em função da redução dos 
custos com redes de transmissão de energia, e transporte de derivados do petróleo 
até essas comunidades. 

 
Conclusões 

Portanto, concluímos que com estratégias descentralizadas na região, pode-
se obter sucesso no fornecimento de energia elétrica para comunidades remotas, 
respeitando cada possibilidade energética, localmente, de modo a usufruir da melhor 
forma dos recursos energéticos disponíveis, sempre de modo sustentável e com 
consciência ambiental, gerando emprego, renda e desenvolvimento social e 
econômico, sustentavelmente a todas as comunidades, e garantindo o consumo de 
energia cada vez mais consciente da população. 
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Resumo 
O eucalipto é uma árvore exótica, ou seja, não pertence à flora natural brasileira. A 
silvicultura brasileira tem empregado o eucalipto pela sua adaptabilidade, rápido 
crescimento e produtividade, além de possuir outras características como a 
qualidade, diversidade e adequação de sua madeira para a indústria. Em programas 
de melhoramento vegetal a interação genótipo-ambiente presente em diversas 
culturas, faz com que estudos de adaptabilidade a ambientes específicos sejam 
parte integrante aos programas desenvolvidos. Recentemente o Governo do Estado 
do Tocantins em parceira com a Embrapa Florestas divulgaram a realização de um 
projeto que pretende retratar o setor de silvicultura no Tocantins. O projeto 
desenvolvido pelas instituições visa elaborar um levantamento completo da 
produção do Tocantins, focando as perspectivas de aumento de área plantada e 
estratégias de desenvolvimento para o setor. Além do projeto de mapeamento do 
setor de silvicultura, a Embrapa Florestas inseriu o projeto de melhoramento 
genético de eucaliptos tropicais, onde tem se como objetivo a expansão das bases 
de melhoramento acompanhando tendências do agronegócio brasileiro. Será 
realizada a seleção das matrizes com melhor desempenho em crescimento nas 
condições ambientais do Estado. O presente trabalho teve como objetivo levantar 
questões sobre a utilização de clones de eucalipto, visando à obtenção de 
características agronômicas viáveis e sustentável, sobretudo no Estado do 
Tocantins. 
 
Palavras-chave: Crescimento e produção, Eucalyptus spp., melhoramento genético. 
 
Introdução 

A região de cerrado é apta para reflorestamentos, apesar de apresentar 
elevado déficit hídrico. Um fator limitante para o crescimento das plantas, nessa 
região, é a severidade da estação seca, que normalmente se estende de abril a 
setembro, exigindo espécies perenes bem adaptadas. Mesmo durante os meses de 
maior intensidade pluviométrica (dezembro a janeiro), é comum o surgimento de 
veranicos caracterizados por períodos longos sem chuva, associados a uma alta 
radiação solar e alto potencial de evapotranspiração (WOLF, 1975, citado por 
LOPES, 1983). 

O eucalipto é a árvore mais plantada no mundo, com mais de 17,8 milhões de 
hectares, sendo o Brasil o segundo maior em área plantada, com mais de quatro 
milhões de hectares, ultrapassando apenas a Índia, cujos plantios totalizam oito 
milhões de hectares, aproximadamente (FAO, 2000; ABRAF, 2009). Enquanto na 
Índia o plantio é extensivo e de baixa produtividade, no Brasil a eucaliptocultura é 

mailto:patriciaresplandes@live.com
mailto:yaragcj@catolica-to.edu.br


 

Anais da I Jornada de Iniciação Científica e da I Jornada de 
Extensão da Faculdade Católica do Tocantins - FACTO 

 

119 
 

intensiva e baseada principalmente em florestas clonais formadas com materiais-
elite e de elevada produtividade média, chegando a atingir valores da ordem de 45-
60 m³/ha/ano (MORA & GARCIA, 2000). 

O eucalipto, na fase de desenvolvimento inicial, é altamente sujeito a danos 
por baixas temperaturas, notadamente de geadas de forte intensidade. Essa 
característica permite diferenciar as espécies cultivadas quanto à aptidão climática 
em regiões tropicais e subtropicais. Poucos ou inexistentes eventos de temperaturas 
negativas aliadas a maior fertilidade natural dos solos e a melhor distribuição das 
chuvas anuais fazem da Região Sudeste a preferida para os plantios comerciais.  
(FILHO, 2010). Nessa região, concentra-se 66% da área plantada de eucalipto no 
país (ABRAF, 2009) na qual predominam plantios com mudas clonais (95% da área) 
obtidas de clones de E. urograndis. 

Em um contexto evolutivo, o termo adaptação pode ser entendido como um 
processo, e o termo adaptabilidade como característica inerente ao individuo, 
relativo ao seu desempenho em um conjunto de ambientes (RIDLEY, 1997). Para o 
melhoramento de plantas, no entanto, esses dois termos referem-se a uma condição 
do individuo e não a um processo, que diz respeito à capacidade de resposta de um 
cultivar em face de um conjunto de ambientes. Nesse contexto, a resposta 
diferencial das plantas ou cultivares às alterações ambientais é assunto de grande 
relevância para programas de melhoramento de diferentes culturas (ROCHA et al. 
2005). 

O desempenho dos genótipos pode variar de acordo com o ambiente, de 
forma que genótipos superiores em determinado ambiente poderão não o ser em 
outro. Este comportamento é denominado de interação genótipo ambiente. Esta 
interação quando ignorada pode tornar-se um dos erros mais graves em um 
programa de melhoramento florestal. O sucesso de qualquer empreendimento 
florestal passa necessariamente por um adequado planejamento da implantação das 
florestas, no que diz respeito a um sólido programa de melhoramento genético e a 
adoção de técnicas silviculturais e de manejo que propiciem alcançar níveis 
significativos de ganho de produtividade e qualidade de matéria-prima (SILVEIRA, 
1999). 

O processo de clonagem envolve as fases de seleção, resgate e ampliação 
do material genético, testes clonais, plantio-piloto e multiplicação comercial de 
matrizes superiores, seja por estaquia convencional (macroestaquia), seja por 
miniestaquia ou microestaquia (ALFENAS et al. 2009). 

Para plantios de mudas clonais recomendam-se testes prévios para a 
observação do crescimento e definição do uso da matéria-prima, além da garantia 
do fornecedor de mudas, quanto à aptidão para as condições locais (FILHO, 2010). 
A utilização de florestas plantadas, com mudas clonadas vem sendo a prática mais 
adequada para a produção em alta escala da madeira em quantidade e qualidade 
determinada pelo mercado. 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de levantar questões sobre a 
utilização de clones de eucalipto, visando à obtenção de características agronômicas 
viáveis e sustentável, sobretudo no Estado do Tocantins. 
 
Metodologia 

O levantamento bibliográfico e a coleta de dados foram realizados no 
município de Palmas, Tocantins, com o apoio da Secretaria da Agricultura, da 
Pecuária e do Desenvolvimento Agrário (SEAGRO), bem como da Embrapa 
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Florestas. A análise dos dados gerou o levantamento de questões a cerca do objeto 
de estudo e permitiu a visualização do panorama da referida cultura no Estado do 
Tocantins. 

Foi realizado também um estudo comparativo para cruzar os dados referentes 
ao levantamento bibliográfico com os dados coletados nos órgãos afins, com o 
intuito principal de potencializar as informações obtidas. 

 
Resultados e discussão 

Após analisar os aspectos da eucaliptocultura, pode-se afirmar que o 
eucalipto apresenta um grande potencial de uso. Embora, seja uma cultura exótica e 
possa apresentar incompatibilidades com a fauna e flora local, apresenta vantagens 
e desvantagens como qualquer outra monocultura.  

Existem mais de 600 espécies de eucalipto, onde cada espécie tem suas 
atribuições e aplicações diferentes. O obstáculo, que realmente comprometeria a 
concretização de uma sustentabilidade, seria a adaptação da cultura ao ambiente 
brasileiro. Para isto, algumas espécies foram selecionadas e desenvolvidas 
geneticamente para os mais diversos climas e solos da região. Foram desenvolvidas 
plantas de alta produtividade, com intenção de atender principalmente a 
necessidade de madeira para a produção de carvão para siderúrgica e de celulose 
para indústrias de papel. 

De acordo com tabela 1, os plantios florestais com Eucalyptus vêm crescendo 
consideravelmente nos últimos cinco anos, principalmente nos Estados de Minas 
Gerais, São Paulo e Paraná. O Estado do Tocantins acompanha a tendência de 
crescimento, porém sinaliza que ainda possui uma enorme potencialidade de 
exploração, potencial este que depende da demanda do mercado ou de iniciativas 
que contribuíam para o desenvolvimento de praticas, pesquisas e tecnologias 
aplicáveis a região. 

No Estado do Tocantins, a Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do 
Desenvolvimento há alguns anos, vem implantando ações que incentivam no Estado 
a recuperação de pastagens degradadas, a produção de combustíveis alternativos e 
o sistema de integração lavoura-pecuária-florestas, entre outras (OLIVEIRA, 2011). 
Iniciativas impostas pelo Programa ABC (Agricultura de Baixo Carbono), que 
pretende aliar produção de alimentos e bioenergia com redução dos gases de efeito 
estufa. A implantação de florestas comerciais, utilizando a cultura do eucalipto 
proporcionará uma renda futura para o produtor e reduz o carbono do ar através do 
oxigênio liberado pelas árvores. Além disso, visando um desenvolvimento 
agronômico viável e sustentável para a cultura no Tocantins, a Embrapa Florestas 
inseriu o projeto de melhoramento genético de eucaliptos tropicais, onde tem se 
como objetivo a expansão das bases de melhoramento acompanhando tendências 
do agronegócio brasileiro. Será realizada a seleção das matrizes com melhor 
desempenho em crescimento nas condições ambientais do Estado do Tocantins. 
 
Tabela 1. Plantios florestais com Eucalyptus, 2005-2010. 

UF 
Eucalyptus (ha) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

MG 1.119.259 1.181.429 1.218.212 1.278.210 1.300.000 1.400.000 

SP 798.522 915.841 911.908 1.001.080 1.029.670 1.044.813 

PR 114.996 121.908 123.070 142.430 157.920 161.422 

BA 527.386 540.172 550.127 587.610 628.440 631.464 
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SC 61.166 70.341 74.008 77.440 100.140 102.399 

RS 179.690 184.245 222.245 277.320 271.980 273.042 

MS 113.432 119.319 207.687 265.250 290.890 378.195 

ES 204.035 207.800 208.819 210.410 204.570 203.885 

PA 106.033 115.806 126.286 136.290 139.720 148.656 

MA 60.745 93.285 106.802 111.120 137.360 151.403 

GO 45.542 49.637 51.279 56.880 57.940 58.519 

AP 60.087 58.473 58.874 63.310 62.880 49.369 

MT 42.417 46.146 57.151 58.580 61.530 61.950 

TO 2.124 13.901 21.655 31.920 44.310 47.542 

PI 0 0 0 0 0 37.025 

Outros 25.285 27.491 31.588 27.580 28.380 4.650 

Total 3.462.719 3.745.794 3.969.711 4.325.430 4.515.730 4.754.334 
Fonte: Anuário ABRAF (2010), Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2011) e diversas fontes 
compiladas por Pöyry Silviconsult (2011). 

 
Conclusões 

Pode-se concluir que a utilização de clones de eucalipto se torna viável a 
partir da necessidade determinada pelo mercado, exigente por produtividade em alta 
escala da madeira em quantidade e qualidade. Com o melhoramento genético e a 
visão de sustentabilidade das matas nativas, o eucalipto encontra-se como a árvore 
do futuro com grande potencial de exploração, sobretudo no Estado do Tocantins. 
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Resumo 

O estado do Tocantins está em franca ocupação agrícola, graças à área 
disponível, a sua localização privilegiada para o escoamento da produção e as 
excelentes condições edafoclimáticas predominantes. Neste cenário, a soja 
representa mais da metade de toda a produção de grãos do estado do Tocantins 
dominando a pauta de exportações tocantinenses. O presente trabalho teve como 
objetivo estudar a potencialidade do agronegócio tocantinense no que tange a 
cultura da soja, destacando, dentre outros, a evolução da produção. A metodologia 
utilizada consistiu no modelo exploratório, descritivo e bibliográfico, com 
procedimentos de coleta de dados primários e secundários através de questionário. 
Conclui-se com este trabalho que o cultivo da soja no Tocantins passa por um 
processo evolutivo ano após ano, tanto no aumento da área plantada como na 
produção. O Tocantins possui pujante agroindústria no mercado da soja, sendo esta 
responsável por grande parte do PIB estadual representando mais da metade de 
toda a produção de grãos do estado. 

 
Palavras-chave:GlycinemaxL.; produção; comercialização. 
 
Introdução 

A soja (Glycinemax L.) é considerada uma das mais antigas plantas 
cultivadas do mundo, sendo citada na literatura chinesa como uma cultura que, 
possivelmente, tenha sido cultivada extensivamente, na China e Manchúria, aos 
2.500 anos a.C. (MORSE, 1950 apud BOHRER, 1997). Há indicações de que o 
engenheiro agrônomo Gustavo D‟utra introduziu a soja no Brasil, no Estado da 
Bahia, em 1882 (D‟UTRA, 1899 apud BOHRER, 1997). 

Seu impulso maior aconteceu em meados dos anos 70, em razão da grande 
quebra de safra da Rússia e a incapacidade dos Estados Unidos suprirem a 
demanda mundial. Nesta época o Brasil superou até a China, que era a segunda 
maior produtora mundial de soja com 8.500.000 toneladas, ficava logo atrás dos 
Estados Unidos, o maior produtor mundial até os dias de hoje (MISSÃO, 2006). 

O Brasil registrou na safra 2010/2011 uma produção de 75,31 milhões de 
toneladas atendendo 23% da demanda internacional do grão, mantendo o ritmo de 
crescimento das últimas safras. Este volume é 9,6% superior à produção obtida na 
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safra 2009/2010, quando foram colhidas 68,69 milhões de toneladas. O fator 
climático foi o principal responsável por este resultado (CONAB, 2011). 

A região Norte-Nordeste, também foi beneficiada pelo bom comportamento 
climático. O excesso de chuvas na fase final do ciclo que atrasou os trabalhos de 
colheita, não comprometeu a produtividade (CONAB, 2011). 

De acordo com a (SEAGRO-TO, 2011), dentre os estados da região norte do 
Brasil o Tocantins se destaca como o maior produtor de soja da região, pois possui 
uma área total de 27.842.070 ha, dos quais 50%, ou seja, 13.921.035 ha têm 
vocação para a produção agrícola. 

Desta área potencial, 7.500.000 ha são pastagens e 600.000ha são 
atualmente explorados com agricultura, restando uma área a ser explorada de 
6.900.000 hectares. Da área total 1.434.000 hectares são formados por várzeas 
tropicais com características para a irrigação por subirrigação (SEAGRO-TO, 2011). 

O estado do Tocantins está em franca ocupação agrícola, graças: à área 
disponível, a sua localização privilegiada para o escoamento da produção e as 
excelentes condições edafo-climáticas predominantes, tudo isto somado aos 
investimentos realizados pelo Governo em infra-estrutura, como estradas, energia e 
ações hidro-agrícolas. Fatos que tem possibilitado safras recordes em períodos 
consecutivos (SEAGRO-TO, 2011). 

Desta forma, este trabalho tem como objetivo destacar a produção, 
comercialização e a perspectiva para a cultura da soja no estado do Tocantins. 
 
Metodologia 

A metodologia utilizada foi do tipo exploratório, descritivo e bibliográfico, com 
procedimentos de coleta de dados primários e secundários relacionada a 
potencialidades do agronegócio tocantinense: estudo de caso para a cultura da soja. 
Posteriormente, os dados obtidos foram analisados e sistematizados de forma a 
fundamentar conceitos, objetivando compartilhar informações com aplicabilidade no 
processo de incentivo de produção da cultura da soja. 
 
Resultados e discussão 

A área total ocupada por soja no estado do Tocantins foi de 401,3 mil 
hectares na safra 2010/2011, representando uma produtividade média de 3.081 
ton.ha-1. Segundo a Conab, 2011, a região central do estado apresentou os maiores 
percentuais de área plantada com soja, sendo 228,72 mil hectares, resultando em 
uma produção total de 1.009.120ton.ha-1 registradas no mês de julho de 2011.  

A produtividade média registrada para o estado do Tocantins na safra 
2010/2011 foi de 3.044 kg.ha-1 de soja de sequeiro, demonstrando um aumento de 
3,1% quando comparado com a safra 2009/2010. 

O município com maior área plantada foi Campos Lindos com 53 mil hectares 
na safra 2010/2011 deixando o município de Pedro Afonso na segunda colocação 
com 48 mil hectares plantados. O Tocantins ainda conta com três municípios que 
produzem soja irrigada sendo estes: Lagoa da Confusão Pium e Formoso do 
Araguaia que juntos totalizaram na safra 2010/2011 33,35 mil hectares de área 
plantada com soja (CONAB, 2011). 

A principal destinação da soja comercializada internamente no Tocantins é 
para a produção de Biocombustível. Atualmente, o Tocantins conta com duas usinas 
de biodisel em funcionamento (Brasil Ecodiesel e Biotins Energia) e três em 
instalação (SEAGRO-TO, 2011).  



 

Anais da I Jornada de Iniciação Científica e da I Jornada de 
Extensão da Faculdade Católica do Tocantins - FACTO 

 

124 
 

Desde o ano agrícola 1992/1993 a área plantada com a cultura da soja no 
estado do Tocantins vêm sofrendo constante aumento (Gráfico 01). Este 
acontecimento se justifica pelos trabalhos de melhoramento genético desenvolvidos 
pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, empresas privadas 
e instituições de ensino. Além destes, incentivos fiscais e creditícios ofertados pelo 
governo federal, incentivou a expansão da cultura para as regiões de cerrado.  
Gráfico 01: Área plantada (ha) com soja no estado do Tocantins. 

 
 

De acordo com o gráfico 01, observa-se oscilações frequentes com a área 
plantada da cultura da soja à partir do ano de 2005 à 2011. Esta oscilação é de 
comum ocorrência, tendo em vista que a soja, sendo uma commodity e 
consequentemente tendo seu preço variando de acordo com o mercado 
internacional, fica suscetível às variações de produção. Outro aspecto importante a 
ser considerado, foram as constantes elevações nos preços de comercialização do 
milho e feijão, fazendo com que estas culturas concorressem com a soja no que 
tange áreas plantadas.  

Embora outras culturas contribuíssem com a redução das áreas cultivadas 
com soja, observa-se no gráfico 02 aumento exponencial na produção da cultura 
entre o ano de 2002 e 2010.  
Gráfico 2: Evolução da produção de soja no estado do Tocantins (ton) 2002/2010. 

 
Fonte: SEAGRO-TO, 2011. 

No ano de 2002 a produção de soja se encontrava no patamar de 112.018 
ton. Já no ano agrícola 2010, a produção sofreu um aumento vertiginoso, saltando 
de 112.018 para 1.073.020 ton. A otimização das técnicas de produção, associadas 
à incorporação de novas técnicas de cultivo, tornaram possível tais incrementos.  
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As elevações sucessivas na produção da soja permitiram ao estado almejar 
novos mercados, principalmente estados inseridos na região Norte e Nordeste. No 
ano de 2010 o Tocantins exportou 435.595 toneladas de soja, representando 40,6% 
de sua produção total na safra 2009/2010 que foi de 1.073.020 toneladas (SEFAZ-
TO, 2011). 

No ano de 2010 houve uma diminuição de 8,05%na quantidade de grão 
exportado no estado quando comparado com o ano de 2009 (gráfico 03). Este fato 
se justifica pela redução da produção de soja no estado e consequentemente a 
distribuição de grãos no mercado interno, afetando diretamente as possibilidades de 
exportação do produto. 
Gráfico 03: Exportação de soja no Tocantins (ton). 

 
Fonte: SEFAZ-TO, 2011. 

 A sazonalidade no mercado das culturas do gênero alimentício, 
principalmente de grãos, é algo comum no Brasil, tendo em vista as constantes 
variações extremas de clima. Estes fatores favorecem as dinâmicas de mercado e 
determinam preços, fazendo que os produtos tenham sua distribuição irregular nos 
mercados interno e externo. 
 
Conclusões 

Conclui-se que o estado do Tocantins possui pujante agroindústria no que 
tange à cultura da soja, sendo esta responsável por grande parte do PIB estadual, 
dominando a pauta de exportações e representando mais da metade de toda a 
produção de grãos do Estado. 
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Resumo 
A educação ambiental tem sido muito utilizada para fins de sensibilização sobre 
vários assuntos. Dentre eles se destacam neste estudo o uso correto de óleos 
vegetais, levando em consideração que estes prejudicam o meio ambiente de forma 
substancial. Este artigo tem por objetivo identificar o tratamento e o 
acondicionamento do óleo vegetal pelos feirantes de uma feira na cidade de Palmas 
– TO. Para desenvolver este trabalho foi feito entrevistas com 20 feirantes que estão 
localizados na feita da 304 Sul. Observou-se que todos os feirantes possuem em 
sua atividade o uso de óleos vegetais. Assim o estudo foi de encontro com o 
comportamento destes para com o uso correto ou não dos resíduos de óleo. Foi 
possível identificar que os feirantes não conhecem a composição do óleo e tão 
pouco seu impacto sobre o meio ambiente, porém, praticam constantemente a 
reciclagem, não com a finalidade de beneficiar o meio ambiente, mas para fins 
financeiros. 
 
Palavras-chave: Resíduos líquidos, óleos vegetais, educação ambiental. 
 
Introdução 

O meio ambiente tem sido foco de discussão nos últimos 40 anos. Questões 
relacionadas a aquecimento global, acondicionamento e geração de resíduos 
sólidos, poluição de rios e mares, desmatamento, queimadas, catástrofes etc.  

Dentre a preocupação com o meio ambiente destacam-se os lixos químicos, 
dentre eles o óleo vegetal usado. Os óleos vegetais são utilizados como óleo de 
cozinha, pintura, lubrificante, cosméticos, farmacêutico, iluminação, combustível 
(biodiesel ou puro) e para usos industriais. Alguns tipos de óleos, tais como o óleo 
de colza, algodão ou rícino são impróprios para consumo humano sem o devido 
processamento prévio (LIMA, 2004).  

Segundo o site Lima (2004), as estações de tratamento não estão preparadas 
para receber a enorme quantidade de óleo de cozinha despejado pela população 
(cerca de 200 milhões de litros por ano). O despejo do óleo em lixões, onde muitas 
vezes é enterrado com os demais resíduos pode contaminar o lençol freático. Neste 
caso os danos ao meio ambiente são enormes.  

Segundo o site um litro de óleo contamina cerca de um milhão de litros de 
água. Isso acontece porque apesar de o óleo vegetal se dispersar em uma camada 
muito fina sobre a água, é suficiente para prejudicar a transferência do oxigênio na 
interfase ar-água.  
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Nesse sentido o presente estudo tem por objetivo mostrar a problemática dos 
resíduos do óleo vegetal usado pelos comerciantes do ramo de pastelaria da feira da  

 
 

304 sul na cidade de Palmas, bem como identificar a forma de descarte e 
acondicionamento.  

 
No Rio de Janeiro há registros de feiras desde a época colonial. Uma grande 

variedade de produtos que chegavam de navio era comercializada informalmente na 
praça XV. Somente em 1.711, o Marquês do Lavradio, terceiro vice-rei do Brasil, 
oficializou as feiras nas ruas da cidade (ECLÉTICA, 2010). Hoje as feiras livres 
deixaram de ser somente para o comércio de frutas, legumes e produtos 
alimentícios, passando a fazer parte do lazer e cultura.  

Com isto a Poluição biológica gerada por estas feiras estão contaminando as 
águas pela presença de resíduos que possam reduzir transformações biológicas 
consideráveis e influenciar diretamente a qualidade de vida dos seres que habitam o 
meio aquático ou dele tiram seu sustento (LIMA, 2004, p. 37), sendo um dos 
principais o óleo de cozinha saturado.  

Ao reciclar o óleo de cozinha, resolve-se alguns dos problemas ambientais 
inerente a este, dados mais recentes da Associação Brasileira das Indústrias de 
Óleo vegetais mostram que o consumo de óleo, sozinho, atingiu quatro milhões de 
toneladas no Brasil. Jogar esse óleo na pia um hábito comum do brasileiro, entope 
as redes de esgotos e poluem a água. (MEIRELES, 2010, p.71). É difícil dizer se a 
reciclagem de todo óleo consumido no Brasil seria a solução. O óleo é altamente 
prejudicial ao Meio Ambiente, acarretando três fins desastrosos. 

 Permanece retido no encanamento, causando entupimento das tubulações, 
se não for separado por uma estação de tratamento e saneamento básico; 

 Se não houver um sistema de tratamento de esgoto, acaba se espalhando na 
superfície dos rios e represas, causando danos à fauna aquática; 

 Fica no solo impermeabilizando-o e contribuindo com enchentes, ou entra em 
decomposição, soltando gás metano durante esse processo, causando mau 
cheiro além de agravar o efeito estufa (AMBIENTEBRASIL, 2010). 

Não jogar óleo ao Meio Ambiente através da rede de esgoto é uma questão de 
cidadania, e por isso, deve ser incentivado o reaproveitamento. 
 
Metodologia 

O trabalho foi desenvolvido na feira livre da 304 sul na cidade de Palmas no 
Estado do Tocantins, no local são comercializados legumes, verduras , frutas e 
produtos alimentícios, como pastéis etc. A feira atualmente é composta por 209 
barracas, dentre essas 08 são do ramo de pastelaria. 

Para o desenvolvimento desse estudo foi utilizado à pesquisa bibliográfica, 
descritiva com abordagem quantitativa e aplicação de questionários ao feirantes da 
feira avo deste estudo. 

A feira da 304 Sul, conta atualmente com 20 barracas que comercializam 
pastéis. O trabalho fará uso da pesquisa censo, ou seja, serão pesquisados 100% 
dos comerciantes, a fim de descobrir a maneira com que os feirantes acondicionam 
os resíduos do óleo vegetal. 

Os dados foram coletados por meio de questionário, este é composto por 10 
(dez) perguntas quantitativas fechadas, nas quais 04 (quatro) são demográficas e as 
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outras 06 (seis) direcionadas ao tema foco deste trabalho. Onde houve uma boa 
receptividade por parte dos feirantes pasteleiros em fornecer as informações 
necessárias à pesquisa. 
 
Resultados e Discussão 

Segundo dados coletados na feira 304 sul, Palmas – To, em relação a faixa 
etária dos feirantes entrevistados, o gráfico nos mostra, que 46% deles estão entre  

 
26 a 35 anos. Outra parte de 27% deles, estão 46 a 55 anos. Os restantes atingirão 
o percentual de 9% entre 19 a 25, de 36 a 45 anos, já de 0 a 18 e 56 a 75 anos não 
obteve nenhum percentual.  

No requisito escolaridade, os feirantes entrevistados apresentaram 64% com 
o ensino médio, e outra parte com 36% o ensino fundamental. Já no ensino superior 
não houve nenhum percentual, pode ser observado que a maioria apresentou o nível 
básico de formação para fins empregatícios.  

Quanto ao gênero entrevistado observou-se que a maior parte 82%, são 
mulheres e apenas 18% são homens. Mostrando assim a grande inserção da Mão 
de obra feminina nesta atividade empregatícia. 

Quando questionado sobre os hábitos praticados, a maior parte, 82% dos 
entrevistados, responderam que costumam controlar o consumo de água, os que 
separam o lixo reciclável do não reciclável e os que não o realizam nenhum dos 
hábitos citados, ficam na faixa dos 9%. Pode ser observado então, que a questão do 
controle de água, pode está ligada mais precisamente a economia e não a uma 
preocupação com os recursos hídricos.  

A pesquisa realizada com os feirantes mostra que 73% deles têm uma boa 
experiência, entre 06 a 10 anos no ramo de pastelaria. Apenas 9 % tem uma 
excelente atuação no ramo, com um período de mais de 15 anos no mercado. E 
apenas 9% com uma ótima atuação no mercado, cerca de 11 a 15. O levantamento 
mostrou também que 9% feirantes estão no inicio da atividade profissional, cerca de 
01 a 05 anos. 

Quanto ao consumo diário de óleo vegetal 64% dos feirantes tem uma media 
de 01 a 10 litros, com 18% ficou o consumo de 11 a 20 litros, e outra parte 18% 
consomem acima de 21 litros, esta demanda esta associada a quantidade de 
consumidores diários . 

Quando questionados sobre o que eles faziam com o óleo vegetal usado, 
82% afirmaram que reciclavam e 18% deles reutilizavam. Esse resultado pode estar 
mais associado à questão econômica, como a venda para a produção do Biodiesel, 
do que necessariamente a consciência ambiental. 

Grande parte dos entrevistados cerca de 64% não tem nenhum conhecimento 
sobre a composição química do óleo vegetal usado, que é alterada após seu uso em 
frituras. Contra 36% que aponta ter algum conhecimento sobre o assunto. 

Quando foi abordado o assunto, conhecimento sobre reciclagem do óleo 
vegetal, 91% dos feirantes é parcialmente informado, e 9% sem nenhuma 
informação sobre o assunto, as alternativas não obtiveram percentual. Pode-se 
evidenciar a falta de políticas educacional a respeito do tema 

Na parte final da pesquisa, ficou evidente que, 73% dos entrevistados tem 
como pratica de reciclagem, a fabricação de sabão para uso doméstico ou 
comercialização e 27% o repassam a terceiros, para fabricação de biodiesel como 
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combustível alternativo. Ficou claro que mais uma vez que essas praticas estão 
ligadas á questão econômica e não ambiental. 

Entre os feirantes pesquisados, percebe-se que em relação à prática da 
reciclagem do óleo vegetal usado, essa acontece mais direcionada a uma questão 
econômica do que ambiental.  

Entretanto, percebe-se, a necessidade de parcerias entre os feirantes e 
entidades locais, no sentido de efetuar a implementação de programas direcionados 
as políticas ambientais voltadas à gestão dos resíduos líquidos, como o óleo vegetal 
usado pelos feirantes. 

Alguns projetos podem ser seguidos, como o da ONG Missão Verde na 
cidade de Paraíso Tocantins, que promove ações junto ao poder público municipal e 
a população com empreendimentos na coleta seletiva do óleo vegetal usado, 
treinamento de pessoal e educação ambiental dentro de entidades de ensino e 
empresas locais, visando assim à sustentabilidade do ser humano e meio ambiente. 
 
Conclusões 

Diante da atual situação, entende-se, que a abrangência ao tema é bastante 
obscura, sendo assim é preciso elaborar um grau de sensibilização e formação de 
cada cidadão. 

Faz-se necessário rever os conceitos de meio ambientes e resíduos líquidos. 
Foi observado que nenhum dos feirantes entrevistados possui conhecimento de 
educação ambiental, nota-se uma grande lacuna entre a experiência profissional e a  
desinformação do assunto, ou seja, existe necessidade de um programa de 
sensibilização em todos os âmbitos de formação da sociedade. 
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Resumo 
O processo acelerado de destruição da biodiversidade nos faz entrar na questão da 
conscientização e educação mais ambiental, fazendo entender que a educação é 
um papel fundamental na criação de caráter de qualquer individuo, dando-lhe uma 
nova percepção da realidade, e indagando perguntas propicias para o seu próprio 
entendimento. De fato, a concepção que se tem de meio ambiente, envolve o 
ambiente que o próprio indivíduo cresce, e dessa maneira vai se agregando valores 
e trabalhando táticas de abordagem para tal compreensão, isso envolve uma pró-
atividade, encarando esforços diante dessa jornada importante, e é de forma 
intencional e consciente utilizar os espaços e estruturas educadoras existentes em 
nossa sociedade, alternativas práticas, visando o aprendizado para a 
sustentabilidade. Diante disso, o objetivo do seguinte trabalho é relatar sobre a 
Produção de mudas de espécies florestais em viveiro protegido como ferramenta de 
educação ambiental no Campus de Ciências Agrárias e Ambientais da Faculdade 
Católica do Tocantins. O projeto envolve questões ambientais, tornando o 
acadêmico mais comprometido com as questões ambientais, aprende a desenvolver 
técnicas de produção de mudas, e desenvolve o exercício da cidadania, apoiando-se 
nos princípios da Educação Ambiental. 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental, Conservação da Biodiversidade, Viveiros 
Educadores. 
 
Introdução 

As instituições de ensino devem sensibilizar seus alunos, para que estes 
assumam uma postura correta e sustentável, e possam ver a si próprio como parte 
integrante do meio ambiente. Segundo Berna (2010), a crise pode ser uma 
oportunidade também de se tornarem os futuros profissionais e técnicos, os líderes 
do amanhã, que irão fazer a diferença e ajudar a humanidade a encontrar novos 
caminhos para a crise ambiental. 

De fato, a concepção que se tem de meio ambiente, envolve o ambiente que 
o próprio indivíduo cresce, e dessa maneira vai se agregando valores e trabalhando 
táticas de abordagem para tal compreensão, isso envolve uma pró-atividade, 
encarando esforços diante dessa jornada importante, e é de forma intencional e 
consciente utilizarmos os espaços e estruturas educadoras existentes em nossa 
sociedade, alternativas práticas, visando o aprendizado para a sustentabilidade.  
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A Constituição Federal de 1998 descreve sobre a conservação da 
biodiversidade, em seu Art. 225, que afirma que “Todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 

Segundo SANTOS (1997), sem a conservação da biodiversidade não há 
garantia de sobrevivência da grande maioria das espécies de animais e vegetais, 
ante a interdependência e conseqüentemente não poderá haver um 
desenvolvimento sustentável, pois com a humanidade perderá fontes vitais de 
recursos para a sua sustentação, de forma que devemos desenvolver métodos e 
ações concretas para a sua conservação.  

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, viveiros educadores são espaços de 
produção de mudas de espécies vegetais onde, além de produzi-las, desenvolvem-
se de forma intencional, processos que buscam ampliar as possibilidades de 
construção de conhecimento, exercitando em seus procedimentos e práticas, 
reflexões que tragam em seu bojo, o olhar crítico sobre questões relevantes para a 
Educação Ambiental como: ética, solidariedade, responsabilidade socioambiental, 
segurança alimentar, inclusão social, recuperação de áreas degradadas entre outras 
possibilidades. 

Um viveiro florestal pode ser uma simples fábrica de mudas, conduzido 
metodicamente, sem estabelecer nenhum tipo de reflexão acerca da complexidade 
envolvida. No entanto, ao refletir-se intencionalmente sobre a forma como o ser 
humano tem se relacionado com o ambiente, as causas e efeitos dos problemas 
socioambientais vividos, assim como, as diferentes possibilidades de atuação, o 
processo de produção de mudas passa a ter outro significado, mais amplo e 
profundo. (Brasil. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Articulação 
Institucional e Cidadania Ambiental. Departamento de Educação Ambiental. Viveiros 
educadores: plantando vida. - Brasília: MMA, 2008. p: 10). 

Segundo SANTOS (1997), é necessário que se tomem providências urgentes 
no sentido de desenvolver em todos os cidadãos uma consciência ecológica, voltada 
para a criação de uma sociedade moderna. Além disso, sem o conhecimento real da 
importância da biodiversidade e projetos concretos e aplicados de desenvolvimento 
sustentável, as chances de sobrevivência da humanidade estarão totalmente 
comprometidas. O objetivo do seguinte trabalho é relatar sobre a Produção de 
mudas de espécies florestais em viveiro protegido como ferramenta de educação 
ambiental no Campus de Ciências Agrárias e Ambientais da Faculdade Católica do 
Tocantins. 
 
Metodologia 

A metodologia utilizada foi do tipo exploratório, descritivo e bibliográfico, com 
procedimentos de coleta de dados primários e secundários relacionada à produção 
de mudas de espécies florestais em viveiro protegido como ferramenta de educação 
ambiental. Posteriormente, os dados obtidos foram analisados e sistematizados de 
forma a fundamentar conceitos, objetivando compartilhar informações com 
aplicabilidade no processo de incentivo de produção. 

 
Resultados e Discussão 

O viveiro florestal implantado no Campus II, da Faculdade Católica do 
Tocantins, em Palmas. Possui uma área construída de 250 m². São distribuídos em 
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três os setores do viveiro de mudas, sendo eles: Setor de Germinação, Setor de 
Crescimento, Setor de Aclimatação. Por meio deste foi criado um banco de mudas, 
que são utilizadas na manutenção da biodiversidade e a recuperação de áreas 
degradadas. Por meio do banco de sementes e por meio do viveiro de mudas os 
acadêmicos do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental e Agronomia poderão 
fazer seus estágios também dentro da Faculdade Católica, facilitando para o 
acadêmico no momento de concluir seu curso. 

Conforme o relatório apresentado ao NATURATINS do ano de 2010, como ilustra 
a Tabela 01, pode-se afirmar que o viveiro produziu uma grande quantidade e 
variedade de mudas nativas do cerrado, foram produzidas 1320 mudas de 27 
espécies diferentes.  

Pode-se observar ainda que dentre as espécies produzidas estão algumas que 
estão ameaçadas de extinção, as frutíferas nativas, e que estão aptas a serem 
destinadas para a recuperação ou restauração de áreas degradadas.Este relatório 
se torna altamente positivo, quanto a restauração florestal, visto os projetos 
restauração florestal necessitam de uma grande variedade de mudas nativas para 
serem eficazes. 

Nome vernaculares e científicos das 
espécies/mudas 

Quantidade de mudas 

Angelim Pedra (Andira antheimia) 10 

Anegelim (Andira fraxinifolia) 10 

Amburana (Amburana cearensis) 18 

Aroeira (Myrocrodrum urundeuva) 102 

Bacupari (Lamanonia tomentosa) 12 

Bacaba (Oenocarpus bacaba) 34 

Caroba (Jacaranda brasiliana) 200 

Cajuí (Anacardium humile) 80 

Copaíba (Copaífera longsdorffii) 36 

Chicá (Sterculia striata) 139 

Fava – de - Bolota (Pakia pendola) 112 

Ingá – Branco (Inga uruquensis) 621 

Imbaúba (Cecropia hololeuca) 22 

Ipê – Amarelo (Tabebuia aurea) 35 

Jatobá (Hymenaea stigonocarpa) 30 

Mangaba (Hancornia speciosa) 74 

Marmelado (Alibertia edullis) 150 

Maccauba (Acrtocamia aculeata) 11 

Oi – de – Boi (Diospyros burchelli) 80 

Sabonete (Sapindus mukorossi) 55 

Tarumã (Vitex megapotânica) 5 

Timbó/Tingui (Magonia pubescens) 43 

TOTAL DE MUDAS 1320 

Tabela 01: Relatório Viveiro de Mudas – Católica do ano de 2010.  
A produção de mudas nativas do cerrado é de fundamental importância para 

a preservação da biodiversidade do bioma cerrado, visto que este bioma devastado 
por queimadas, desmatamento, além do avanço da agropecuária, e a urbanização. 
Boa parte do cerrado já perdeu sua vegetação original, diante disso o viveiro de 
mudas, atua como uma ferramenta que contribui para a preservação do segundo 
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maior bioma do Brasil. Cortado por três grandes bacias hidrográficas, o bioma 
subdivide-se em diversos ecossistemas, que propiciam uma vasta biodiversidade. 
 
Conclusões 
 

O viveiro da FACTO se distancia de um viveiro convencional, pois não visa 
somente à produção de mudas, mas atua com um projeto integrador que atua 
vinculado aos princípios da Educação Ambiental, podendo desta forma ser 
classificado como um Viveiro Educador, e ainda um ferramenta que contribui para a 
preservação do Bioma Cerrado. O projeto desenvolvido na Faculdade Católica do 
Tocantins não permitiu somente o desenvolvimento das técnicas de produção de 
mudas e conservação da biodiversidade, tronou-se um instrumento que na formação 
de profissionais, mais comprometidos com as questões ambientais, capacitando os 
acadêmicos, ao pleno exercício da cidadania, através da formação de uma base 
conceitual abrangente, técnica e culturalmente capaz de permitir a superação de 
obstáculos à utilização sustentada do meio. 
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RESUMO 

O presente trabalho originou-se pela preocupação com a conscientização 
ambiental na Praia do Prata. Será utilizado o método descritivo e exploratório, onde 
no exploratório utiliza-se livros, revistas e sites. Já na descritiva aplicam-se 
questionários estruturados para obtenção dos resultados. Tem como objetivo 
identificar o conhecimento dos usuários sobre a coleta seletiva, observar vestígios 
de impacto ambiental e identificar os hábitos dos usuários quanto à separação do 
lixo em sua residência. Uma das principais conclusões e de investir numa mudança 
de mentalidade, conscientizando os grupos humanos da necessidade e adotar 
novos pontos de vista e novas posturas diante dos problemas de preservação do 
meio ambiente . Para uns, a maior parte dos problemas atuais pode ser resolvida 
pela comunidade cientifica, pois confiam na capacidade da humanidade produzir 
novas soluções tecnológicas. É evidente a importância de educar as pessoas para 
que ajam de modo responsável e com sensibilidade de, conservar o ambiente 
saudável no presente e para o futuro; saibam exigir e respeitar os direitos próprios e 
os de toda a comunidade e se modifiquem tanto interiormente como pessoa, quanto 
nas suas relações com o ambiente. 
 
Palavras – Chave: Educação Ambiental; Coleta Seletiva; Meio Ambiente. 
 
 Introdução 

Nos dias atuais o meio ambiente tem se apresentado como forma de 
marketing por muitas empresas. O enfoque de cuidado tem sido difundido, porém a 
forma como é praticado esses cuidados ainda é insipiente. 

A perspectiva ambiental consiste num modo de ver o mundo no qual se 
evidenciam as inter-relações e a interdependência dos diversos elementos na 
constituição e manutenção da vida. A medida que a humanidade aumenta sua 
capacidade de intervir na natureza para satisfação de necessidade e desejo 
crescentes, surgem tensões e conflito quanto ao uso do espaço e dos recursos. 

Um dos locais que se pode observar a insipiência com os cuidados 
ambientais são as praias. Alimentos são jogados de qualquer forma sem um 
acondicionamento adequado. Infere-se que as pessoas ainda possuem pouca 
consciência que a participação individual faz toda diferença. Mesmo com essa 
hipótese, podemos ainda fazer a seguinte argüição: Como se encontra o nível de 
consciência ambiental dos usuários da praia do prata? Para responder essa 
pergunta o estudo se propõe a identificar o conhecimento dos usuários sobre a 
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coleta seletiva, observar vestígios de impacto ambiental e identificar os hábitos dos 
usuários quanto à separação dos lixos em suas residências. 

Segundo Lima (2007) a resolução CONAMA aborda alguns pontos de 
estrema importância para definir meio ambiente 306:2002 aborda que: “Meio 
Ambiente é o conjunto de condições, leis, influencia e interações de ordem física, 
química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida 
em todas as suas formas” 

Encontra-se na ISO 14001 (2004) a seguinte definição sobre meio ambiente: 
“circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se ar, água, solo, 
recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações.” 

Entende-se que meio ambiente inclui todos os fatores que afetam diretamente 
o comportamento de um ser vivo ou de uma espécie incluindo a luz, o ar, a água, o 
solo e os próprios seres vivos que coabitam no mesmo ambiente. 

A legislação federal que institui a Política Nacional de Educação Ambiental 
define como educação “os processos por meio ambiente dos quais o individuo e a 
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum 
do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”. 

A educação ambiental representa um passo preliminar importância para a 
implantação da Política Ambiental da organização, que se materializará por seu 
Sistema de Gestão Ambiental. (VALLE, 2002). 

A produção de resíduos sólidos na atividade humana do dia-a-dia (cotidiana) 
exige atitudes e hábitos convenientes. Em muitos locais e cidades aparecem 
exortações como: não jogue lixo nas ruas, lixo orgânico e inorgânico, lixo seco e lixo 
úmido, lixo seco e lixo reciclável, entre outros. 

Para Valle (2002) a classificação tradicional dos resíduos sólidos – que 
incluem os resíduos pastosos e líquidos concentrados que não fluem por 
canalizações – divide-os em perigosos e não perigosos. Essa divisão decorre da 
constatação de que, de todo o volume de resíduos gerados pelo homem, apenas 
uma parcela relativamente pequena requer maior rigor em seu monitoramento e 
controle. Os resíduos não perigosos podem ser classificados como inertes e não 
inertes e sua disposição é relativamente simples e pouco onerosa.  
    Cores estabelecidas para a separação dos resíduos sólidos: 
- Verde – vidros; Vermelho -  plástico; Amarelo – metais; Azul – papeis; Preto – 
madeiras; Laranja – resíduos perigosos; Branco - resíduos ambulatoriais e de 
serviços de saúde; Roxo - Materiais radioativos; Marrom - resíduos orgânicos (lixo 
úmido) e Cinza - Resíduos gerais não recicláveis ou misturados, ou misturados não 
passíveis de separação 

A forma mais adequada para depositar os resíduos sólidos, é o aterro 
sanitário, que também consiste em dispor os resíduos sobre o solo, mas seguindo 
critérios de engenharia ambientalmente corretos, como, por exemplo, 
impermeabilização do solo - evitando a contaminação das águas -, cobertura dos 
resíduos com uma camada de solo - diminuindo a possibilidade de atrair vetores-, 
lagoas de decantação para recolhimento do chorume, entre outros. (PROJETOS 
UNIJUI, 2009) 
 
Metodologia 

O método adotado será o descritivo e exploratório. Para a realização da 
pesquisa exploratória foram utilizados livros, revistas e sites ambos disponíveis na 
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biblioteca da Faculdade Católica -TO. Segundo Andrade (2006), “a pesquisa 
exploratória é o primeiro passo de todo trabalho cientifico”.  

O autor supracitado aponta ainda que as pesquisas exploratórias têm como 
principal finalidades ”facilitar a delimitação de um tema de trabalho; definir os 
objetivos ou formular as hipóteses de uma pesquisa ou descobrir um novo tipo de 
enfoque para  trabalho que se tem em mente”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Para a realização da pesquisa descritiva foram aplicados questionários 
estruturados com 6 (seis) questões objetivas, sendo respondido por 40 (quarenta) 
usuários da praia do prata abordando a faixa etária de idade tendo como objetivo 
analisar o nível de conscientização ambiental. A pesquisa foi realizada nos dias 25 
(vinte e cinco) e 26(vinte e seis) do mês de abril do corrente ano. Para Andrade 
(2006) “ Uma das características da pesquisa descritiva é a técnica padronizada da 
coleta de dados realizada principalmente através de questionários e da observação 
sistemática. Outra forma de coleta de dados foi o método de observação,  momento 
em que foi registrado a situação que se encontrava o local no momento da visita in 
loco. 
 
Resultados e Discussão 
 Pode-se observar que a faixa etária em suma é de usuários que possuem 
mais de 18 anos, ou seja, já deveriam possuir uma consciência acurada sobre o 
meio Ambiente. Sobre o Aquecimento Global a maioria possui um conhecimento 
parcial. As pessoas ainda não entendem o que é Aquecimento Global. As mesmas 
devem compreender que os problemas ambientais interferem na qualidade de vida 
das pessoas, tanto local quanto globalmente.      
 A maioria possuem totalmente o hábito do  uso da água mesmo assim precisam   
refletir sobre as conseqüências da falta de água e que elas estão diretamente 
relacionado com as ações do ser humano. Boa parte possui totalmente o 
conhecimento de economizar energia. E entendem da utilidade e necessidade desse 
recurso para a vida em geral e os processo vital mais importante dos quais elas faz 
parte. A maioria é desprovida totalmente não tem o conhecimento das práticas de 
utilização. Não sabem do conhecimento e valorização do planejamento do lixo úmido 
seco como instrumento de promoção da melhoria da qualidade de vida. 
  Sobre a ação de reciclagem as maiorias são desprovidas totalmente 
desse tipo de ação que valoriza a diversidade cultural na busca de alternativa de 
relação entre sociedade e natureza. O conhecimento da coleta seletiva é desprovido 
totalmente. Não tem o conhecimento e valorização das praticas que possibilitem a 
redução na geração e a correta destinação do lixo. É possível notar que o 
conhecimento da coleta seletiva e a preocupação com o meio ambiente dos usuários 
não possibilitem a redução na geração de impactos e a correta destinação do lixo. 
Observa-se a falta de educação ambiental dos usuários, que é de suma importância 
para a valorização e preservação do meio ambiente.  Percebe-se que a falta de 
conscientização de usuários vem comprometendo o meio ambiente, resíduos 
expostos em lugares inadequados causando impactos ambientais. 
      
Conclusões 

Uma das principais conclusões e de investir numa mudança de mentalidade, 
conscientizando os grupos humanos da necessidade e adotar novos pontos de vista 
e novas posturas diante dos problemas de preservação do meio ambiente. 
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            Para uns, a maior parte dos problemas atuais pode ser resolvida pela 
comunidade cientifica, pois confiam na capacidade da humanidade produzir novas 
soluções tecnológicas. 
            É evidente a importância de educar as pessoas para que ajam de modo 
responsável e com sensibilidade, conservando o ambiente saudável no presente e 
para o futuro; saibam exigir e respeitar os direitos próprios e os de toda a 
comunidade e se modifiquem tanto interiormente como pessoa, quanto nas suas 
relações com o ambiente. 
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 Resumo: Atualmente o assunto em discursão e o meio ambiente, e a preocupação 
que temos em cuidar e entender e se adaptar com as questões ambientais. Essa 
pesquisa procura avaliar o papel dos acadêmicos do curso de Gestão Ambiental da 
Faculdade Católica do Tocantins, sobre a disciplina de educação ambiental e o 
conceito dos 3 Rs reciclagem, redução e reutilização do lixo que produzem. No 
decorrer da pesquisa questionamos sobre o nível de conhecimento dos três Rs a 
maior parte dos entrevistados se considera parcialmente informado sobre o assunto. 
Sobre a seletiva do lixo úmido do seco uma quantidade relevante respondeu que às 
vezes, e a redução do consumo de enlatados, caixas e plásticos responderam que 
sim. Identificamos qual foi à importância da disciplina e se mudaram costumes 
incorretos, e se estão conscientizados sobre a importância de tal disciplina ser 
aplicada com frequência.  
Palavras-chaves: Educação Ambiental, Reciclagem, Redução e Reutilização. 
 
Introdução  

A educação ambiental se constitui numa forma abrangente de educação, que 
se propõe atingir todos os acadêmicos, através de um processo pedagógico 
participativo permanente que procura ensinar o educando uma consciência crítica a 
capacidade de captar a gênese e a evolução de problemas ambientais. 

De acordo com Dias (2004 p. 38 - 45) A Educação Ambiental se posiciona na 
confluência do campo ambiental e a tradicional educação, resultando em diferentes 
formações e orientações pedagógicas produzindo assim diferentes educações 
ambientais. Contudo é importante lembrar que esse encontro entre o ambiental e o 
educativo se dá através de interação entre os indivíduos por meio de reflexões sobre 
todas as áreas. 

A educação ambiental tem como objetivos básicos a compreensão dos 
problemas em toda a sua dimensão, mudanças nos padrões de distribuição dos 
recursos naturais, o comprometimento da sociedade na solução dos conflitos e 
melhoria nas relações com o meio ambiente. A intensificação do dialogo com os 
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movimentos sociais tem ampliado a interfase a esfera educacional e os 
acontecimentos socioculturais. 
  Segundo Dias (2004) a preocupação com o ambiente, entretanto, restringia-
se ainda a um pequeno numero de estudiosos e apreciadores da natureza-
espiritualista, naturalista e outros. E que educação ambiental tem que ser vista como 
atividade multidisciplinar e extra-escolar voltada para conscientização do homem, 
produzindo assim seus próprios instrumentos para a formação de estar usando os 
elementos naturais e alterando o curso da sua história. Portanto o individuo tem que 
ter a capacidade de transformação para se adaptar as mudanças que o meio requer 
com responsabilidade e compromissos não com privilégios sobre as demais 
espécies. 

Nas ultimas décadas tem-se observado a grande preocupação com o meio 
ambiente e suas peculiaridades. Vários movimentos têm se intensificado em vários 
países com objetivo sensibilizar as pessoas a adotarem novas formas de 
comportamento, mostrando a realidade ambiental e a responsabilidade das 
sociedades sobre o que ocorre no meio que vivemos.  

É de suma importância para o futuro do planeta a educação ambiental, pois é 
através dela que haverá a formação dos acadêmicos mais conscientes, envolvido e 
comprometido com as constantes mudanças ambientais. A educação ambiental 
pretende formar gestores que possam responder aos desafios impostos pela crise 
ambiental, com uma postura ética em relação aos 3 Rs.  

 O estudo foi feito com os acadêmicos do curso de Tecnologia em Gestão 
Ambiental da Faculdade Católica Tocantins Palmas/TO, onde cursam 200 
acadêmicos, com objetivo de identificar o grau de conscientização sobre os 3R. 

Neste cenário surge à problemática que nos serve de guia para esse estudo: 
Qual o nível de consciência dos acadêmicos em relação ao lixo? Para responder 
esse questionamento o estudo propõe analisar a prática usada pelos alunos e os 
métodos utilizados na reciclagem, redução e reutilização. 
 
Metodologia 

O objetivo de estudo desta pesquisa é a Faculdade Católica do Tocantins 
campus II, localizada na cidade de Palmas a qual possui 200 acadêmicos, e a 
população a ser pesquisada são os alunos do Curso Tecnólogo em Gestão de 
Ambiental. 

Este estudo é caracterizado por uma pesquisa de campus. Para o 
desenvolver deste estudo, foi usada pesquisa descritiva com abordagem 
quantitativa. Para a execução da pesquisa bibliográfica foram utilizados livros 
periódicos e grifos da internet.   

Segundo Marconi e Lakatos, a pesquisa pode ser considerada um 
procedimento formal com método de pensamento reflexivo que requer um 
tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para 
descobrir verdades parciais. Significa muito mais do que apenas procurar a verdade: 
é encontrar respostas para questões propostas, utilizando métodos científicos. 
Especificamente é “um procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que 
permite novos fatos, relações ou leis, em qualquer campo de conhecimento” 
(ANDER-EGG, 2006, p.28). 

O curso de Gestão Ambiental da Faculdade Católica do Tocantins campus II 
possui atualmente o universo de 200 alunos. O trabalho em evidência é uma 
pesquisa censo, ou seja, será pesquisada a população de 100 alunos do Curso 
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Tecnólogo de Gestão Ambiental, a fim de descobrir o nível de conhecimentos dos 
mesmos sobre os temas: reciclagem, reutilização e redução. 
 
Discussão e Resultados 
 

 
 Titulo: Nível de conhecimento dos 3 R‟s 
 Fonte: Pesquisa de campo 2010 

 
Figura 01: Quando contestados sobre qual nível de conhecimento que tem sobre a 
Política dos 3R‟s, Reduzir, Reciclar e Reutilizar o lixo; a maior parte dos 
entrevistados 40%, se considera parcialmente informado sobre o assunto. Já os que 
classificaram com nível bom de conhecimento, que significa que se consideram bem 
informados sobre o assunto atingiram o percentual de 29%; e o grupo que se 
considera totalmente informado, que se classificaram com um excelente nível de 
conhecimento sobre o assunto, apresentou um percentual um pouco menor de 27%. 
Os que classificaram quanto ao nível ruim, que se dizem pouco informado sobre o 
assunto, somaram um percentual mínimo de 5%. Já os que consideram seu nível de 
conhecimento péssimo, que quer dizer totalmente desinformado sobre o assunto, 
felizmente não somou nenhum percentual. 

 
Título: Influência do conhecimento nos hábitos da reciclagem 
Fonte: Pesquisa de campo 2010 
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Figura 02:Quando questionados, se os seus conhecimentos que foram adquiridos 
ao longo do curso influenciam seus hábitos; mais da metade dos entrevistados, 52% 
afirmou que o mesmo influencia parcialmente nos seus hábitos do dia a dia; 30% 
afirmam que seu conhecimento influenciou totalmente em seus hábitos, 15% 
respondeu que influenciou pouco, e 3% que nunca influenciou. Se somados os 
percentuais dos quais o conhecimento adquiridos no curso influenciou os hábitos de 
reciclagem mesmo que pouco, teremos uma porcentagem de 97% de pessoas, que 
mudaram seus hábitos, depois de ter um conhecimento maior sobre o assunto; 
avaliando deste ponto pode-se afirmar que os mesmo ficaram mais conscientes, da 
importância do assunto, depois do curso. 
 
Conclusões 

O estudo abordou um tema de extrema relevância, o trabalho procura 
contribuir para uma reflexão sobre as questões ambientais, entender o meio 
ambiente e as relações existentes. Comportamento ambientalmente corretos devem 
ser praticadas no cotidiano dos acadêmicos, contribuindo para a redução do lixo 
produzido. Na resolução CONAMA Nº 308 de 21 de março de 2002 sobre resíduos 
sólidos. Art. 2º Para fins desta Resolução consideram-se como resíduos sólidos 
urbanos, os provenientes de residências ou qualquer outra atividade que gere 
resíduos com características domiciliares, bem como os resíduos de limpeza pública 
urbana.  

Através do levantamento da pesquisa percebe-se o conhecimento e a 
consciência dos acadêmicos têm da educação ambiental e a reciclagem, redução e 
reutilização do lixo que produzem. Esse estudo avaliou que a prática não é aplicada 
no decorrer do dia ou e em locais frequentados, e que todos tem conhecimento e 
consciência da necessidade de colocar em pratica, a ser realizada sempre. 
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Resumo: A expansão das zonas urbanas, de novas fronteiras agrícolas, o 
superpastoreio, dentre outras, são as principais causas da degradação de áreas, 
sobretudo no cerrado tocantinense. Sendo assim, a recuperação dessas áreas 
degradadas vem ganhando cada vez mais importância nesse contexto e para 
viabilizá-la faz-se necessária a produção de mudas de espécies nativas do cerrado. 
Este trabalho teve como objetivo analisar o processo da produção de mudas nativas 
do cerrado em um viveiro, plantas essas que poderão ser utilizadas em áreas 
alternativas de restauração ecológica ou reflorestamento comercial visando valor 
financeiro, recuperação de área degradada ou perturbada na cidade de Palmas. 
Para tanto, foram utilizados o levantamento bibliográfico e uma observação não 
participativa do Viveiro Municipal de Palmas, Tocantins. Concluiu-se que é possível 
produzir mudas sem impactos sociais e ambientais, sendo fundamental manter um 
sistema de monitoramento e de recursos humanos qualificados para a supervisão e 
detecção de quaisquer eventualidades de doenças e pragas durante o manejo 
diário.  
 
Palavras-chave: Degradação, Recuperação, Espécies Nativas, Cerrado. 
 
Introdução 

A consciência a respeito da problemática ambiental cresceu 
significativamente nos últimos anos. Assim, questões como desmatamento, manejo 
sustentável e conservação de florestas passaram a ter grande destaque, inclusive 
na mídia internacional (NARDELLI, 2001). Desse modo, houve valorização dos 
plantios florestais comerciais, pois se constituem em alternativa sustentável ao 
fornecimento de madeira, em vista de fornecerem produtos de qualidade e com 
grande produtividade, para diferentes usos. Porém, como outras atividades 
antrópicas, os plantios florestais comerciais causam impactos ambientais negativos.  

Assim, segundo Accacio et al (2003), deve-se reconhecer que, quando 
provocarem principalmente substituição e, ou, fragmentação de hábitats nativos, os 
maciços florestais estarão contribuindo para acelerar taxas de extinção de 
populações e, consequentemente, de espécies, dadas as perturbações criadas. 
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O Setor Florestal Brasileiro conta com, aproximadamente, 530 milhões de 
hectares de Florestas Nativas, 43,5 milhões de hectares em Unidades de 
Conservação Federal e 4,8 milhões de hectares de Florestas Plantadas com pinus, 
eucalipto e acácia-negra. Com a exploração de áreas de Florestas Nativas, mas a 
exploração das Florestas Plantadas gera mais de 2 milhões de empregos, contribui 
com mais de US $ 20 bilhões para o PIB, exporta mais de US$ 4 bilhões (8% do 
agronegócio) e contribui com 3 bilhões de dólares em impostos, ao ano, 
arrecadados de 60.000 empresas. 

As Florestas Plantadas estão distribuídas estrategicamente, em sua maioria, 
nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas 
Gerais e Espírito Santo. Essas florestas plantadas visam a garantia do suprimento 
de matéria-prima para as indústrias de papel e celulose, siderurgia a carvão vegetal, 
lenha, serrados, compensados e lâminas e, painéis reconstituídos (aglomerados, 
chapas de fibras e MDF).  

A cada ano a silvicultura cresce no Tocantins. A luminosidade, o clima, a 
disponibilidade de terras e a logística para a exportação favorecem o 
desenvolvimento de diferentes espécies silvícolas, entre elas, eucalipto, teca, neem, 
seringueira e Pinus. De acordo com o levantamento realizado pela Seagro (2008), 
são 36,5 mil hectares dedicados à reposição florestal, tendo destaque para o 
eucalipto com 31,9 mil hectares plantados e a teca, com 1,9 mil hectares. 

De acordo com Martins (2010), a restauração ecológica tem como ênfase 
promover o restabelecimento dos processos ecológicos responsáveis pela 
reconstrução gradual dos ecossistemas, que depende de elevada diversidade de 
espécies nativas regionais a longo prazo. Ela deve ocorrer, sobretudo, em áreas que 
deveriam ser protegidas por lei e que, por um motivo ou outro, sofreram degradação.  

O objetivo deste estudo foi analisar o processo da produção de mudas nativas 
do cerrado no Viveiro Municipal de Palmas, onde as mesmas são ser usadas em 
áreas alternativas de restauração ecológica ou reflorestamento comercial, visando  a 
recuperação de áreas degradadas ou perturbadas em Palmas, Tocantins. 

 
Metodologia 
 Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica, seguida de uma pesquisa 
classificada como sendo descritiva e qualitativa.  

Tal pesquisa foi realizada Viveiro Municipal de Palmas por meio da 
observação não participante. 
 
Resultados e Discussão 

As mudas de espécies nativas do cerrado do Viveiro Municipal são 
produzidas com a mais alta eficiência, a partir de sementes selecionadas ou pelo 
método de clonagem. Sua produção é de um milhão de mudas por ano, sendo 
distribuídas conforme autorização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. No 
viveiro são produzidas várias espécies clonadas do ipê, jatobá, yngá, fava de bolota 
com o plantio em sacos plásticos. Após o plantio dos clones, controla-se a umidade, 
luz do sol e temperatura, até o enraizamento. Depois disso, as mudas são 
transplantas para os canteiros, mas ainda com total controle da umidade até que 
estejam prontas para serem destinadas à recuperação de áreas degradadas. O 
estudo da área degradada indicada pelo cidadão ou entidade solicitante a 
necessidade de mudas determina as espécies de mudas ideais, levando em conta 
fatores como tipo de solo, altitude, clima e finalidade. 
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Conclusões 
 Frente ao exposto, analisou-se que atualmente existe uma demanda grande 
de mudas de espécies nativas do cerrado para a recuperação de áreas degradadas. 
Concluiu-se que a produção de tais mudas ocorre de forma satisfatória e não 
impactante ao meio ambiente, ressaltando a importância de se desenvolver um 
sistema de monitoramento eficaz, devendo este sistema envolver pessoal 
qualificado para a supervisionar e detectar quaisquer eventualidades, tais como a 
disseminação de doenças e pragas durante o manejo das mudas. 
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37. AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-A3P: INSTITUTO 

NATUREZA DO TOCANTINS 

 
Vanessa Menezes1; Flávio Augustus Pacheco2; Geovanne Ferreira Rebouças2; 
Rubileia Lima1, May Amaral1; Emil Eduardo1 

1 Acadêmicos do curso de Gestão Ambiental da Faculdade Católica do Tocantins. e-
mail:  

2 Professores da Faculdade Católica do Tocantins FACTO. e-mail: flavio@catolica-
to.edu.br; 
 
Resumo  
O objetivo do presente trabalho foi apontar como funciona a Implantação do 
Programa da Agenda Ambiental na Administração Pública- A3P. Este programa vem 
desempenhar um papel estratégico na revisão dos padrões de produção e consumo, 
centrado na adoção de novos referenciais de sustentabilidade e visão 
socioambiental e é implantado da seguinte forma; Promover qualidade de vida no 
trabalho; reduzir, reutilizar, reciclar e reeducar, o seu maior desafio evitar o 
desperdício que é simples e não dá trabalho, porém a mudança de hábito é um fator 
a ser trabalho dia após dia. E seus os aspectos positivos: a mudança de hábitos que 
envolvem a administração pública; Consciência ambiental dos envolvidos, pois com 
a redução de consumo de papel reduz o corte de arvores, a utilização de água e a 
energia utilizada no processo de fabricação; redução dos desperdícios gerados pela 
ação de consumo. Mesmo com o avanço tecnológico o alto índice de geração do 
lixo, nas agendas públicas são enormes devido à má utilização do mesmo. Nesse 
sentido temos como caso de estudo o Instituto Natureza do Tocantins- 
NATURATINS na atuação pessoal e profissional, proporcionando à construção de 
uma nova cultura institucional desabilitando o uso incorreto dos recursos naturais. 
 
Palavras-chave: Gestão Pública; Sustentabilidade; Mobilização. 
 
Introdução  

Ao longo da década de 90 do século 20, foram implementados nas empresas 
instrumentos de gestão ambiental para o controle e a prevenção de danos 
ambientais, a fim de responder com maior eficiência às atuais demandas do 
mercado. Diversos instrumentos, desenvolvidos para melhorar seu desempenho 
ambiental, redundaram numa série de vantagens econômicas: redução de custos e 
aumento de competitividade, abertura de novos mercados e diminuição das chances 
de serem surpreendidas por algum tipo de ônus imprevisível e indesejável. Tais 
argumentos de caráter econômico, por si só, já seriam suficientes para fundamentar 
a necessidade de que os órgãos da administração pública e, mais ainda, os do setor 
de saúde - assumissem o compromisso de velar pela conservação dos recursos 
naturais e a qualidade do meio ambiente. No entanto, instituições públicas que 
atuam no campo da pesquisa e da prestação de serviços biomédicos ainda carecem 
de uma política efetiva de gestão ambiental. Mesmo executando serviços essenciais 
à sociedade, apresentam potencial poluidor capaz de causar danos à saúde de seus 
trabalhadores e à população localizada em seu entorno, além de contaminar o solo, 
a atmosfera, os rios e os lençóis freáticos (A3P - Agenda Ambiental na 
Administração Pública, 2009). Desta forma o objetivo do presente trabalho foi 



 

Anais da I Jornada de Iniciação Científica e da I Jornada de 
Extensão da Faculdade Católica do Tocantins - FACTO 

 

146 
 

apontar como funciona a Implantação do Programa da Agenda Ambiental na 
Administração Pública- A3P. 
 
Metodologia  

Foi realizada uma pesquisa exploratória, onde foram pesquisados, artigos 
relacionados à área e também na internet. A pesquisa exploratória é tipicamente a 
primeira aproximação de um tema e visa criar familiaridade em relação a um fato ou 
fenômeno, a pesquisa exploratória é quase sempre feita com levantamentos 
bibliográficos, entrevista com profissionais que estudam e atuam na área (SANTOS 
1999). As pesquisas exploratórias tiveram como principal finalidade desenvolver, 
esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista, a formulação de 
problemas.  

O levantamento apresentado é baseado em análise de documentos publicados 
de órgão de governo do Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS e entrevista 
com profissionais responsáveis pela elaboração do projeto apresentado, além de 
informações obtidas pela internet. 
 
Resultados e Discussão 

Agenda da Administração Pública propõe uma gestão com atividades que 
promovam o desenvolvimento sustentável, Segundo um dos voluntários, a A3P visa 
à redução dos desperdícios e impactos ambientais, que engloba a consciência sobre 
os processos de produção e de consumo da qualidade de vida e segurança no 
trabalho que refere à construção de ambientes onde fluem harmoniosamente as 
relações interpessoais, gestão de resíduos e a compra de produtos ecos eficientes e 
ambientalmente corretos. 

Em junho, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, houve a 
assinatura do termo de adesão ao programa. Um compromisso firmado entre o 
Ministério do Meio Ambiente e instituições públicas interessadas em implantar a 
A3P, como o Naturatins e as Secretarias de Educação e Cultura do Estado. Em 
agosto o Naturatins empossou o “Eco time”, grupo composto por cerca de 30 
servidores voluntários que se comprometeram em prosseguir com as ações da 
agenda no órgão. Estimulando ações, definindo projetos e atividades, avaliando e 
monitorando o desempenho do programa em cada setor que atuam (Santiago, 
2010).  

A iniciativa também levou outras instituições a aderir ao programa, exemplo 
disso é que o programa também já foi levado à Agência de Fomento do Estado, 
SESC/TO – Serviço Social do Comércio no Tocantins, e Sesau – Secretaria de 
Saúde. Também já procurou o órgão para conhecer o projeto o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia, a antiga Escola Técnica Federal em Palmas, que 
pretende implantar o programa na instituição.  

Antes da implantação da agenda os servidores não tinham consciência da 
forma correta do uso dos bens permanentes e o gráfico a seguir especifica os gastos 
do ano de 2008 antes da implantação e 2009 após a implantação da agenda; 
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                        Gráfico: Média do consumo de copos descartáveis. 

 
O órgão faz o levantamento da quantidade de copos que foram gastos 

mensalmente que eram de 8.000 unidades, o gráfico demonstra os dados dos 
consumos anuais de copos descartáveis no ano de 2008 que ao total foram 96.000 
antes da implantação da agenda. Em 2009 após a implantação do programa passou 
a ser gastos 600 copos por mês equivalente 7.200 ao ano, nota-se a economia de 
88.800 copos após os servidores passarem a mudar seus hábitos utilizando copos 
permanentes. O órgão também visa à diminuição dos gastos de energia, papel, água 
e materiais de expediente que ainda esta em estudo os dados dos gastos mensais. 

O A3P proporcionou dentro do órgão de atuação uma reflexão aos servidores 
sobre os problemas ambientais em todas as esferas da administração pública 
estimulou atitudes e procedimentos diferentes ao uso dos recursos naturais e bens 
públicos reacendeu a ética e auto-estima dos servidores públicos contribuição multi 
setorial no acompanhamento do projeto e nas atividades, Reciclagem, Reutilizar e 
Reduzir com palestras e socialização das idéias.  

Para mobilização dos servidores utiliza-se um livreto como referencia para 
implementação da A3P- Agenda Ambiental na Administração Publica, sendo 
destinado aos integrantes do ECOTIME, uma comissão que envolve colaboradores 
de diversas áreas do organograma das instituições publicas, o livreto aponta ações 
para diminuição dos gastos do órgão e também visa a mitigação dos danos ao meio 
ambiente. 

Para viabilizar as demandas, o ECOTIME deve manter uma sistemática de 
reuniões onde seja possível estabelecer prioridades e realizar avaliações para 
identificação de falhas e melhorias também se necessário buscar parcerias.  

Deste modo, é tarefa fundamental promove esse tipo de ação para a redução 
do uso de recursos naturais, minimizando impactos negativos de suas atividades 
administrativas e operacionais, incentivando o combate ao desperdício na 
administração pública e promovendo a reciclagem e reaproveitamento de materiais. 
O segredo é promover debates formais ou informais afim de colher informações e 
sugestões de cada integrante da empresa, nos quais setores estarão mais aptos as 
mudanças, e de qual maneira serão feitas essas mudanças. 

 
Conclusões 
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As ações aderidas mitigaram o uso dos recursos naturais, apesar das 
dificuldades que ainda se encontra devido à resistência de alguns funcionários, 
porém a A3P desenvolve em seu papel eficácia e difusão em outros órgãos públicos. 

Nota-se que através da conscientização dos servidores o órgão passa ter mais 
responsabilidade com seus gastos e um maior cuidado com meio ambiente. 
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Resumo  
Este trabalho trata da concepção de uma Educação Ambiental vinculada à 
ecopedagogia da complexidade, aonde vem sendo considerada cada vez mais 
urgente e importante, para o conjunto da sociedade. O objetivo do trabalho, é avaliar 
a Educação Ambiental que está sendo desenvolvida na Escola Estadual Beira Rio, 
distrito de Luzimangues, Porto Nacional – TO., e ainda, despertar uma "consciência 
ecológica” das sociedades. A Educação ambiental como um processo educativo 
interdisciplinar, gera mudança na qualidade de vida e contribui de forma dinâmica, 
criativa e lúdica para a participação dos educados, levando-os a participarem 
ativamente para a melhoria do meio ambiente. Além de despertar entre os alunos, 
uma consciência ecológica e uma união entre os mesmos. Os professores têm 
dificuldades na execução, conforme diagnóstico obtido no questionário aplicado a 
alunos e professores. São poucos os professores que tratam sobre o tema Meio 
Ambiente. Portanto, a escola aborda a Educação ambiental, mas não de forma 
abrangente. 
Palavras-chave: Ecopedagogia; Educação Ambiental; Meio ambiente 
 
Introdução  

Ao longo do tempo só os termos “educação” e “saúde”, eram bem 
compreendidos pela sociedade, já o “meio ambiente”, é quase totalmente ignorado 
(GADOTTI, 2006). Ou seja, a sociedade conhece o que é lixo, asfalto e barata, mas 
não entende a sua ampla significação. Daí a necessidade de uma Educação 
Ambiental.  

Hoje inúmeros movimentos em prol do meio ambiente, em diversos países, 
programas e estratégias, vêm sendo aplicado com o intuito de frear a degradação 
ambiental e/ou de encontrar novas alternativas para processos de produção e 
consumo menos impactantes.  

Dentro desse contexto, práticas de Educação Ambiental têm sido 
intensificadas, tentando sensibilizar e informar as pessoas sobre a realidade 
ambiental, bem como mostrar e/ou indicar o papel e a responsabilidade da 
sociedade sobre o que ocorre no meio ambiente.  

O objetivo do trabalho, é avaliar a Educação Ambiental que está sendo 
desenvolvida na Escola Estadual Beira Rio, distrito de Luzimangues, Porto Nacional 
– TO., e ainda, despertar uma "consciência ecológica” das sociedades. 
 
Metodologia  

mailto:anaclara_90@hotmail.com;
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Para o desenvolvimento desse trabalho, utilizou-se como referencial teórico, 
pesquisas na internet, bibliografia, revisão literária, e uma pesquisa „in loco. A 
pesquisa foi realizada no período de setembro a novembro de 2010, com educandos 
do 6º ao 9º ano, com idade de 11 a 14 anos, onde foram abordados um total de 90 
alunos, o que equivale a 42% do total de 211 alunos matriculados neste ano letivo 
no período vespertino. Também foram abordados 10 professores do total de 13 
professores, equivalente a 76%.  

Esta pesquisa enquadra-se na abordagem quantitativa. Para Amstel (2007) é 
utilizada, quando se utiliza questionários fechados estruturados e um número 
considerável de pessoas, sendo necessário análise dos dados. Nessa parte, os 
dados foram coletados através de questionários fechados. Ao longo deste trabalho, 
as estratégias foram aplicadas de forma participativa, com o objetivo de identificar a 
percepção ambiental dos educandos e docentes, no processo de sensibilização. 
 
Resultados e Discussão 

Como pode ser observado na figura 1, os alunos compreendem que o Meio 
Ambiente (MA) são apenas, os elementos naturais e a vida. Ou seja: Matas 11%, 
Rios 11%, Água 11%, Animais 11%, entre outros, desconsiderando o meio artificial: 
Cidades 3%, Favelas 1% e até mesmo os Homens 2%. Este percentual é de certa 
forma muito relevante e preocupante, fato que demonstra mesmo, com os esforços e 
investimentos em educação ambiental. Para alguns, o meio ambiente ainda não é 
algo perceptível e de compreensão emergencial. 

 
Figura 1: Concepção dos entrevistados sobre o Meio Ambiente. 

 
Observou-se que os alunos recebem informação sobre MA através da TV, 

deixando claro que a mídia tem o seu papel crucial na formação do indivíduo. 
Porém, contribui também para a falta de conexão entre homem e natureza. Já a 
escola desenvolve ações sobre MA em suas disciplinas, onde se percebe que 
apesar de ser aplicado essa ações, a mídia dificulta a compreensão da 
complexidade do MA. 
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Quanto a importância do MA, a maioria respondeu que Sim, com 94%. Porém é 
assustador, que 6% nunca pensaram no assunto. Para essa problemática, deve-se 
aplicar uma EA para que esses alunos, tenham a sensibilidade e a consciência, de 
que somos os únicos, capazes de mudar a situação ambiental atualmente. 

Ao questionar os alunos sobre como melhorar o meio ambiente, ficamos 
surpresos, pois todos os alunos sabiam que há métodos que proporcionam uma 
melhor qualidade de vida para as atuais e futuras gerações, E 15% citaram que o 
principal método, é através da “não prática” da poluição. Este gráfico condiz com o 
anterior, pois esses métodos são meios, pelos quais, são capazes de mudar a 
realidade mencionada acima. 

Relativos ao questionamento de quais disciplinas são mais relevantes à EA. a 
campeã, é Ciências com 39%, que aborda o meio ambiente em sua totalidade e 
depois Geografia, com 25%. Quando abordamos os professores de Ciências e 
Geografia, sobre a inclusão do tema MA em sua disciplina, alegaram que trabalham 
com M.A. de forma interdisciplinar, como é proposto pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs). Porém é abordado de forma isolada, pois nem todos dão a sua 
devida importância. 

Quanto ao questionário do professor, a maioria, 73%, não fizeram nenhum 
curso voltado para a prática da Educação Ambiental. Já os que fizeram, 27%, foram 
através de palestras, seminários, tele-presencial e livros. O que se pôde ser 
evidenciado, na carência de compreensão dos alunos, no referido assunto. 

Do total dos participantes, 55% dos professores informaram que não estão 
preparados para atuar como educador ambiental, pois não estão devidamente 
capacitados. A maioria dos professores, 70%, desenvolvem práticas de EA, porém, 
são barrados pelas dificuldades, por falta de recursos didáticos, financeiros e 
principalmente tempo de preparação. Já os 30% que não desenvolvem, alegam que 
esse conteúdo, não se relaciona com a disciplina que ele ministra. Todos os 
professores reconhecem a importância da educação ambiental em todas as 
disciplinas, mas alguns executam apenas na feira de ciências e ainda de forma 
superficial. 30% dos professores, já ouviram falar da Agenda 21, a qual, foi um dos 
principais resultados da conferência Eco-92 ou Rio-92. Documento esse, que 
estabelece a seriedade de cada país em refletir, global e localmente, sobre os 
problemas sócio-ambientais. È importante salientar que os professores conhecem 
esses documentos sobre EA, mas continuam mal preparados. 80% dos docentes, 
não realizam aulas de campo, pois, segundo eles, não faz parte do conteúdo de sua 
disciplina. Já os 20%, pratica suas aulas em aterro sanitário, praças, sistema de 
tratamento e abastecimento de água da SANEATINS, estação de tratamento de 
esgoto e lago. Segundo Lima (2004) essa aproximação, procura despertar o 
interesse do aluno através da problematização pertencente ao seu mundo, 
buscando desenvolver o pensamento crítico e criativo dos mesmos, e facilitar o 
processo de aprendizagem. 

 
Conclusões 

Observa-se que os alunos não têm um conhecimento complexo sobre o MA, 
devido a influência da mídia. No entanto, conhecem métodos que melhoram o MA, 
abordada muito bem, na matéria de Ciências e Geografia. Já alguns professores não 
estão devidamente capacitados para trabalhar com EA, porém, conhecem a sua 
importância e os documentos oficiais sobre o tema, porém, é trabalhado sim a EA, 
mas não de forma abrangente. 



 

Anais da I Jornada de Iniciação Científica e da I Jornada de 
Extensão da Faculdade Católica do Tocantins - FACTO 

 

152 
 

 
Agradecimentos  

A Faculdade Católica do Tocantins, pela estrutura disponibilizada para 
condução da pesquisa e aos participantes entrevistados que foram voluntários em 
participar desta pesquisa. 

 
Referências  
AMSTEL, F. Pós-graduado em Design de Interação. Como fazer uma pesquisa 
qualitativa. <Disponível em: 
http://usabilidoido.com.br/como_fazer_uma_pesquisa_qualitativa.html> Acessado 
em 10/11/2010. 
GADOTTI, M. Pedagogia da terra. 6ª Ed. São Paulo: Editora Peirópolis, 2006. p. 
217. 
LIMA, G. F. C. In: Identidades da educação ambiental brasileira. Ministério do 
Meio Ambiente, 2004. 
  



 

Anais da I Jornada de Iniciação Científica e da I Jornada de 
Extensão da Faculdade Católica do Tocantins - FACTO 

 

153 
 

39. INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DE PROGESTERONA SOBRE AS 

TAXAS DE CONCEPÇÃO DE RECEPTORAS DE EMBRIÕES BOVINOS 

 
Juliana de Souza Pinto Pieroni1; Paulo Henrique Franceschini2; Carlos Alberto 
Rodrigues3; Maria Emília Franco Oliveira4 
 
1 Professora do curso de Zootecnia da FACTO,Palmas-TO; jupieroni@yahoo.com 
2 Professor do curso de Veterinária da FCAV Jaboticabal, Jaboticabal – SP  
3 SAMVET, Descalvado – SP 
4 Doutoranda da FCAV Jaboticabal, Jaboticabal – SP 
 
Resumo 
A transferência de embrião é uma biotecnologia bastante utilizada na bovinocultura. 
Relata-se a importância de alta concentração de progesterona circulante na 
receptora no momento da inovulação, no entanto há contradições sobre a sua 
relação com a taxa de concepção. Com isso, o presente trabalho dosou 
progesterona de 181 receptoras de embriões e relacionou com a taxa de concepção. 
Os resultados obtidos mostraram que a concentração sérica de progesterona em 
receptoras de embriões no sétimo dia do ciclo estral está muito pouco 
correlacionada com a taxa de concepção.  
 
Palavras-chave: transferência de embriões; dosagem de progesterona; corpo lúteo 
 
Introdução 
A transferência de embrião (TE) é uma biotecnologia amplamente utilizada na 
atualidade e tem relevante contribuição ao melhoramento genético animal, uma vez 
que aumenta a utilização do potencial genético de fêmeas superiores e diminui o 
intervalo entre as gerações. Somente no Brasil mais de 260.000 embriões bovinos 
são transferidos por ano (VIANA; CAMARGO, 2007). 
A técnica de TE habitualmente utilizada está bem definida e consiste na inovulação 
de um embrião no trato reprodutivo de uma fêmea receptora, previamente 
preparada, que irá completar a gestação. A preparação da receptora tem a 
finalidade de sincronizar seu ciclo estral com o da doadora. No dia da inovulação, 
sétimo dia do ciclo estral, as receptoras são avaliadas ginecologicamente e define-
se que estão aptas para receber um embrião aquelas que possuem um corpo lúteo 
funcional. Rotineiramente, considera-se que quanto maior o corpo lúteo melhor. Isso 
porque há indícios de que o tamanho do corpo lúteo influencia positivamente a sua 
produção de progesterona (SPELL et al., 2001; BARUSELLI et al., 2003). No entanto 
resultados contraditórios são encontrados quando se relaciona a concentração de 
progesterona com as taxas de prenhez (BARUSELLI et al., 2000; SPELL et al., 
2001). 
Com isso, o objetivo do presente trabalho foi: estabelecer se há correlação entre a 
concentração de progesterona sérica de receptoras de embriões no sétimo dia do 
ciclo estral com a taxa de concepção e perda embrionária. 
 
Metodologia 

a) Produção in vivo e transferência de embriões 
O trabalho foi realizado na Fazenda Santa Rita, Agropecuária Agrindus S/A, 
localizada em Descalvado-SP.  
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Fêmeas holandesas geneticamente superiores foram utilizadas como doadoras para 
a produção in vivo de embriões através da técnica de múltipla ovulação e 
inseminação artificial em tempo-fixo, com posterior colheita dos embriões. Os 
embriões produzidos foram transferidos para receptoras holandesas, previamente 
sincronizadas e avaliadas. 
A avaliação das receptoras foi realizada através da palpação transretal para 
detecção do corpo lúteo que foi classificado em 1, 2 ou 3, ou seja, grande, médio e 
pequeno, respectivamente. 
O diagnóstico de gestação foi realizado entre 25 e 38 dias após o procedimento de 
TE (taxa de concepção inicial) por ultrassonografia e a confirmação da gestação 
entre 39 dias e 52 de gestação (taxa de concepção final) por palpação transretal.  
Os animais utilizados foram mantidos em freestalls (baias de estabulação livre), 
onde foram alimentados com silagem de milho e concentrado à base de milho, soja, 
polpa cítrica e caroço de algodão, água e sal mineral à vontade. 

b) Colheita de sangue e dosagem de progesterona 
No momento das transferências dos embriões, coletou-se de 181 receptoras 
amostras de sangue pela venopunção da veia coccígea com o auxílio de um tubo 
Vacunteiner sem anticoagulante. Os tubos devidamente identificados foram 
armazenados em isopor contendo gelo até chegarem ao Departamento de Medicina 
Veterinária Preventiva e Reprodução Animal da FCAVJaboticabal, onde foram 
centrifugados e o soro transferido para ependorfes que foram mantidos no 
congelador até o momento da dosagem hormonal. 
A dosagem hormonal foi realizada no Departamento de Reprodução Animal da 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – UNESP Botucatu. A progesterona 
foi dosada através de kits em fase sólida da DPC, pelo método de 
Radioimunoensaio e a leitura foi realizada pelo contador Cobra II GAMA COUNT. 
c) Análise estatística 
Foram realizadas duas análises para a compreensão dos dados obtidos a partir da 
dosagem de progesterona. Uma por regressão logística utilizando o proc GLIMMIX 
do SAS, sendo que permaneceram no modelo final as variáveis local de inovulação 
e concentração de progesterona. E outra em que os modelos de regressão linear 
foram gerados através do Guided Data Analysis do SAS. 
 
Resultados e discussão 
Ao analisar os dados por meio de regressão logística (GLIMMIX, SAS) e agrupando 
as concentrações de progesterona em classes observou-se que não houve uma 
correlação entre as classes de concentração de progesterona, no sétimo dia do ciclo 
estral, e as taxas de concepção, bem como perda gestacional (Tabela 1).  
Tabela 1. Taxa de concepção inicial, final e perda gestacional de receptoras após 
transferência de embriões, considerando a classe de concentração de progesterona. 

 
Classe de Progesterona (ng/mL) 

P 

 
0 -0,9 1 - 1,9 2 - 2,9 3 - 3,9 4-4,9 >5 

TC Inicial 16,67% 34,69% 28,20% 32,26% 28,57% 55,55% 
0,28 

(prenhes/inovuladas) (3/18) (17/49) (11/39) (10/31) (6/21) (10/18) 

TC final 16,67% 32,65% 20,51% 16,13% 14,29% 38,89% 
0,35 

(prenhes/inovuladas) (3/18) (16/49) (8/39) (5/31) (3/21) (7/18) 

Perda Gestacional 0,00% 5,88% 27,27% 50,00% 50,00% 30,00% 
0,45 

(perda/prenhes) (0/3) (1/17) (3/11) (5/10) (3/6) (3/10) 
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Em uma segunda análise, em que modelos de regressão linear foram gerados 
através do Guided Data Analysis do SAS, encontrou-se uma tendência (P=0,07) de 
que a concentração de progesterona influencia na taxa de concepção inicial. 
Entretanto, foi encontrado um R2 ajustado de 0,01, o que demonstra que somente 
1% da prenhez é devido à concentração de progesterona no sétimo dia do ciclo 
estral (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Gráfico da probabilidade da taxa de concepção inicial nas receptoras 
holandesas após transferência de embriões produzidos in vivo, de acordo com a 
concentração sérica de progesterona (P=0,07). 

Para taxa de concepção final não se verificou diferença estatística (P= 0,47, 
R2= -0,003) de acordo com a concentração de progesterona. No entanto para perda 
gestacional notou-se que a progesterona influencia (P=0,01, R2= 0,13) de maneira 
quadrática, ou seja, tanto o excesso, quanto a baixa concentração de progesterona 
interferem de forma negativa na perda gestacional (Figura 2). A influência negativa 
de altas concentrações de progesterona foi descrita por NOGUEIRA et al. (2004).  
DEMETRIO et al. (2007) realizaram a dosagem hormonal na mesma propriedade do 
presente estudo e não encontraram influência da concentração de P4 na taxa de 
concepção de receptoras.  
 

 
Figura 2. Gráfico da probabilidade de perda gestacional das receptoras holandesas 
após transferência de embriões produzidos in vivo, de acordo com a concentração 
sérica de progesterona (P=0,07). 
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Sabe-se que a progesterona controla o ambiente uterino e influencia o 
desenvolvimento embrionário, ela também altera o ambiente do oviduto e age 
diretamente nos primeiros dias de crescimento do concepto, aumentando a liberação 
de interferon-τ (MANN et al., 2006). Com isso, acredita-se que a progesterona seja 
mais importante durante a primeira semana do desenvolvimento embrionário, ou 
seja, mais relevante nas doadoras do que nas receptoras. 
Em relação ao tamanho do corpo lúteo, os dados obtidos mostraram que há uma 
correlação negativa baixa (r= - 0,14) e uma tendência (P=0,06) em CL de grau três, 
ou seja, de menor tamanho, em produzir uma menor quantidade de progesterona. 
 
Conclusões 
A concentração sérica de progesterona em receptoras de embriões no sétimo dia do 
ciclo estral está muito pouco correlacionada com a taxa de concepção. 
Provavelmente, a quantidade de progesterona que está ligada aos receptores 
uterinos tem maior importância na taxa de concepção do que a concentração sérica. 
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Resumo 
A bovinocultura é a principal atividade pecuária tocantinense. A principal causa de 
prejuízos nas explorações pecuárias são problemas de ocorrências sanitárias no 
rebanho e a verminose ocupa lugar de destaque. Desse modo, o objetivo do 
trabalho foi avaliar a atividade antihelmíntica das sementes da Cucúrbita máxima em 
bovinos. A semente foi coletada no município de Palmas – TO, dessecado em estufa 
e triturado em moinho. Preparou-se o EA em água destilada na concentração de 
10% (m/v) em processo cocção por 2 minutos. Os bovinos foram selecionados 
segundo exames clínicos e feito o exame parasitológico para confirmação da 
infecção, divididos em grupos de 5 animais para o teste, padrão (ivermectina) e água 
destilada. As fezes foram coletadas na manhã dos testes, examinadas e os positivos 
separados por grupos, em seguida foi aplicado o extrato, água destilada e 
ivermectina nos grupos testados, após 15  e 30 dias foi feito novos exames para 
verificação do efeito e comparação dos resultados. O extrato aquoso da C. maxima 
na concentração estudada não influenciou a ovipostura dos helmintos, portanto, não 
possui atividade antihelmintica. 
 
Palavras Chave: Atividade Reprodutiva, Carrapatos, Fitoterapia 
 
Introdução 

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
IBGE, o rebanho bovino no pais é de 199.752.014 animais em 2007, a bovinocultura 
tocantinense apresenta-se como uma importante fonte de renda para o Estado e 
representa 15% do PIB estadual.  

Segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins – 
ADAPEC, o rebanho bovino do Estado é de 7.283.927 animais, destes 28.772 
bovinos no município de Palmas. 

Contudo, para a atividade se manter rentável e valorizada, é necessário que o 
produtor tocantinense utilize praticas de manejo e tecnologias adequadas com o 
propósito de manter altos níveis de produção, atingindo uma maior produtividade e 
lucratividade. Entre as praticas de manejo que devem ser adotas esta o manejo 
sanitário adequado que favorece a diminuição dos problemas de saúde dos bovinos.   

Dentre as doenças, as parasitoses gastrointestinais ocupam lugar de destaque 
pela grande ocorrência que acomete os animais e dos prejuízos com as elevadas 
perdas econômicas causadas pela baixa produtividade, taxa de mortalidade e atraso 
no desenvolvimento corporal dos animais jovens. 
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Portanto, a verificação da eficiência do extrato aquoso da Cucurbita máxima 
em bovinos permite o desenvolvimento de uma fototerapia rica e alternativa aos 
tratamento convencionais e a dificuldade do aparecimento de resistência dos 
helmintos em razão da exposição a vermífugos, tais medidas permitirão o aumento 
da produtividade das propriedades 

O objetivo deste trabalho foi avaliar influencia dos extratos aquosos da planta 
Curcubita maxima sobre helmintos em bovinos naturalmente infectados. 
 
Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no laboratório de parasitologia da Faculdade 
Católica do Tocantins.  

A matéria Vegetal foi coletada a partir da semente da Curcubita maxima e 
mantida à sombra até sua completa desidratação, sendo posteriormente triturada em 
moinho, acondicionando-se o pó em vidro hermeticamente fechado e mantido em 
local seco e arejado até o momento de sua administração. O extrato foi preparado a 
partir de 10g do pó diluídos em 100mL de água destilada. Após esta etapa fez-se a 
cocção durante 2 minutos e com a solução ainda quente procedeu-se a filtragem do 
material através de papel filtro acoplado a uma bomba de vácuo. O Extrato obtido foi 
mantido sob refrigeração e em temperatura ambiente uma a duas horas antes do 
uso. 

Realizou-se a coleta de fezes diretamente do reto do animal, utilizando um 
saco plástico com anteparo, feita mensalmente nos meses de seca e chuva. Sempre 
pela manha, serão identificadas e encaminhadas ao laboratório de parasitologia da 
Faculdade Católica do Tocantins, sendo submetidas aos exames coprológicos 
através do método de Gordon, Whitlock e Sheather, após a identificação dos 
animais infectados, padronizados por peso e idade, estes foram submetidos aos 
tratamentos. Foram realizados exames quantitativos e qualitativos pela contagem do 
numero de ovos de helmintos gastrintestinais e oocistos de protozoários por grama 
de fezes (OPG) nos dias 0, 15, 30 dias após a aplicação do vermífugo pela via oral.  

Os dados obtidos foram analisados através da analise de variância e teste de 
comparação das medias pelo programa estatístico R (2009). 
 
Resultados e Discussão 

Os dados do dia 0 (zero) foram animais positivos segundo o exame de fezes 
para os três grupos, onde se pode separar os animais por grupos e aplicados o 
extrato (grupo teste), água destilada (grupo controle) e ivermectina (grupo padrão). 
Após 15 dias foi realizada nova coleta de fezes nos animais e os exames 
demonstram não haver diferenças entre o grupo teste e o controle, apresentando em 
todos média foi de 800 ovos por grama de fezes, o que concorda com CORDOVÉS 
(1997). A comparação só foi possível entre os grupos controle e teste devido a não 
ovipostura dos helmintos intestinais após a aplicação do vermífugo para o grupo 
padrão, o que mostra a eficiência do produto e conseqüente ausência de resistência 
a esse produto comercial. 

Quanto à coleta após 30 dias da aplicação, não houve diferença entre os 
grupos controle e teste, portanto a infecção persistiu, já para o grupo padrão os 
resultados indicam um aumento da quantidade de ovos nas fezes devido a 
reinfecção dos animais pela presença de larvas intestinais antes do dia zero.  

Os resultados obtidos neste trabalho demonstram que o extrato aquoso de C. 
maxima não produziu qualquer atividade antihelmíntica em bovinos naturalmente 
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infectados, o que descarta a sua aplicabilidade no controle alternativo de 
helmintoses intestinais em bovinos. 

 
Conclusões 

O extrato aquoso de C. maxima não influencia helmintos em bovinos 
naturalmente infectados. 
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Resumo 
A principal causa de prejuízos nas explorações pecuárias são problemas de 
ocorrências sanitárias no rebanho e as ectoparasitoses ocupam lugar de destaque. 
Objetivou-se determinar a influência do extrato etanólico (EE) dessa planta sobre as 
larvas de B. microplus. O EE foi preparado em polietilenoglicol na concentração de 
12,5%. As larvas obtidas de um pool de ovos, acondicionados em um tubo de 
polietileno até o momento da eclosão, foram colocadas dentro de um becker e este 
sobre uma bandeja de alumínio contendo água. Apenas àquelas que conseguiam 
subir e sair do becker foram selecionadas. Usando-se um pincel umedecido com as 
soluções, coletavam-se grupos de 20 larvas que, foram imersas na solução teste e 
controle por 1,5 minutos. Posteriormente, estas foram depositadas em placa de Petri 
vedadas com parafina em fusão e mantidas a temperatura ambiente. Usou-se, ainda 
controle negativo (polietilenoglicol – 12,5%) e positivo (Amitraz – 0,25mg/mL). Nos 
cálculos estatísticos empregou-se análise de variância, seguida de teste de 
comparação das médias. Os testes com larvas apresentaram morte em até seis 
horas após a exposição. Assim, o EE apresentou efeito para as larvas do B. 
microplus, portanto, tal extrato aparece como alternativa no controle deste 
ectoparasito principalmente onde a resistência tenha se estabelecido. 
 
Palavras-chave: Bovinocultura, ectoparasitas, fitoterapia 
 
Introdução 

Os carrapaticidas constituem o principal mecanismo de controle dos ixodides, 
particularmente do B microplus (Canestrini, 1887). Os primeiros carrapticidas foram 
os arsênicos (1849), depois os clorados como o toxafeno o DDT e BHC (1952), os 
fosforados (décadas de 50 e 60), as amidinas (década de 70), os piretróides (década 
de 80) e por último os quimioterápicos com ação inseticida (FURLOG citado por 
CHAGAS et al, 2002). 

Inseticidas e acaricidas provocam certo grau de poluição ambiental. Há 
inseticidas utilizados em culturas que têm propriedades fisico-químicas que os 
tornam ainda mais prejudiciais. Resíduos de acaricidas no leite e/ou carne 
constituem um problema universal e de grande importância na saúde pública 
(UILENBERG, 1996). Sua presença interfere na comercialização de produtos de 
origem animal. Além disso, com o uso inadequado dos métodos de controle 
existentes, os carrapatos vêm se tornando extremamente resistentes aos 
carrapaticidas sintéticos. 
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Os produtos naturais podem ser de interesse no combate a esses 
ectoparasitos. Porque o conhecimento sobre sua atividade biológica pode levar a 
aplicação direta do próprio produto natural ou de produtos resultantes de 
modificação estruturais. Ainda podem permitir o conhecimento e a compreensão da 
função de um produto químico na natureza e levar a novas estratégias no manejo de 
ixodídeos (PRATES, 1998). 

Alternativas ao controle químico do carrapato têm despertado bastante 
interesse. Acredita-se que a aplicação de extratos vegetais possa causar o 
desenvolvimento bem mais lento da resistência, atingir somente espécies alvo, 
serem biodegradáveis, não causarem poluição ambiental e diminuírem 
drasticamente o problema do resíduo (CHAGAS et al, 2004). 

Outro aspecto a ser considerado quanto ao desenvolvimento do carrapaticida 
é a sua atividade ovicida e larvicida, ou seja, sua capacidade de bloquear a 
ovipostura bem como promover a mortalidade larval. Sabe-se que de um modo geral 
os criadores só tratam seus animais que estejam infestados com fêmeas 
ingurgitadas, sem levar em consideração a presença de larvas ou ninfas em função 
de não vê-las, porém é importante que a pesquisa científica avaliar a atividade de 
um composto sobre ovos e larvas. 

Este trabalho teve o objetivo de estudar a influência do extrato etanólico da 
planta S versicolor sobre larvas de B microplus. 
 
Metodologia 

A planta Simarouba versicolor, St. Hill pertencente à família Simaroubaceae e 
conhecida popularmente como pau-paraíba, caixeta, marubá, gavilan e negrilho, foi 
coletada no município de Angical–PI, no período de janeiro/2003 e identificada no 
“Herbário Graziela Barroso”/UFPI exsicata nº 14.301/TEPB. A casca da planta após 
ser cortada em pedaços menores foi submetida à secagem em uma estufa de 
circulação de ar forçada durante três dias a uma temperatura máxima de 55ºC. Após 
completa secagem, o material foi triturado em moinho e acondicionado em um frasco 
de vidro hermeticamente fechado. 

O extrato etanólico foi obtido através de maceração a frio após quatro 
extrações sucessivas. Posteriormente, este foi filtrado, em seguida concentrado 
utilizando-se um evaporador rotativo e liofilizador. O extrato foi diluído em 
polietilenoglicol obtendo-se uma concentração de 12,5mg/mL. 

As teleóginas de B microplus foram coletadas em fazendas localizadas na 
zona rural de Teresina, PI, situada na região nordeste do Brasil abaixo da linha do 
equador com latitude e longitude 05° 05‟ 21‟‟ e 42° 48‟ 07‟‟ W, respectivamente, cuja 
temperatura 28,8°C e precipitação pluviométrica de 1,360mm na média anual 
(SUDENE, 1990). 20 teleóginas foram acondicionadas em tubos de polietileno e 
transportadas ao laboratório. Posteriormente foram lavadas em água destilada, 
secas em papel toalha e individualizadas para realizarem a oviposição. Das 
oviposturas constitui-se um “pool” de ovos os quais foram acondicionados em tubo, 
identificados e vedados com algodão hidrófilo e umedecido mantendo a umidade no 
interior dos tubos. 

Utilizaram-se o extrato etanólico na concentração de 12,5, 6,25, 3,125, 1,562, 
0,753mg/mL, tendo como controle negativo o polietilenoglicol e controle positivo, 
Amitraz 0,25mg/mL (dosagem recomendada para bovinos). O tubo com o “pool” de 
larvas foi colocado sobre um Becker de 1000mL, disposto no centro de uma forma 
de alumínio com água até sua metade. Com outro pincel, umedecido nas soluções 
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testes, as larvas foram colhidas e imediatamente imersas nas placas de Petri. Após 
1,5 minutos elas foram colocadas sobre o centro do papel filtro do dispositivo de 
contenção de larvas para ensaios com acaricidas (FERNANDES, 1997, ligeiramente 
adaptado), afastadas umas das outras para facilitar sua observação. Colocaram-se 
no mínimo 20 larvas por dispositivo, construído a partir de placa de Petri descartável 
papel filtro quantitativo e parafina. A placa foi lacrada colocando-se entre as suas 
bordas parafina em fusão. Para cada concentração foram utilizados 10 dispositivos 
bem como para os grupos controle. 

Os dispositivos foram mantidos à temperatura e umidade relativa ambiente. 
Para observar a interação entre as larvas e as soluções, os dispositivos foram 
levados ao microscópio estereoscópio no tempo 0, 6, 12 e 24 horas após a imersão. 
Onde se registrou, em cada horário, os efeitos toxicológicos e a mortalidade. Para 
possibilitar a comparação dos resultados com os de outros pesquisadores, foram 
utilizados nos bioensaios larvas com 14 a 21 dias, e para efeito de cálculo de 
mortalidade, larvas sem capacidade locomotora foram consideradas mortas (FAO, 
1995). 

Para verificar a influência da variável tempo, na eficiência larvicida foi aplicado 
teste de qui-quadrado (x2), a um nível de 5% de significância. A eficiência dos 
tratamentos foi interpretada de acordo com o estabelecido pela Organização Mundial 
de Saúde (WHO, 1970), e pelo Ministério da Agricultura que preconiza para ao 
registro do acaricida mortalidade mínima de 95% dos ixodídeos na dosagem 
recomendada (Ministério da Agricultura, 1990). 
 
Resultados e Discussão 

As oviposturas obtiveram de 90 a 100% de eclosão, concordando com 
FERNANDES (2000).  

A mortalidade das larvas de B. microplus foi observada a partir da 6ah (padrão 
da WHO, 1992) foi de 100%, em todas as concentrações estudadas. Resultados 
semelhantes foram encontrados para o amitraz (0,25mg/mL) sobre o B. microplus 
em relação ao grupo teste. 

Segundo OBA & DELL'PORTO (1982), é provável que a cepa de B. microplus 
sofra penetração do inseticida através da cutícula que é variável de acordo com a 
espessura da camada lipídica da pele, e da fase de desenvolvimento do artrópode, o 
que pode explicar estas observações. 

No trabalho de PRATES et al. (1998), a (+)-cânfora levou 60 minutos para 
causar mortalidade de 100% das larvas de B. microplus, enquanto que a (+)-
isopinocânfona precisou de 45 minutos de contato. 

O dispositivo de contenção de larvas utilizado nesta pesquisa (FERNANDES, 
1997), por ser fechado, eliminou o risco de confundir movimentação espontânea de 
larvas vivas com deslocamento de larvas mortas, provocadas pela respiração de 
quem as observa. Não demonstrou toxicidade por não apresentar mortalidade no 
grupo controle, ainda demonstrou segurança por não permitir fuga de larvas. Já 
CHAGAS (2002), não encontrou resultados semelhantes em larvas de B. microplus 
a partir da técnica de clorossulfonação em derivados arilsulfonílicos.  
 
Conclusão 

De acordo com tais resultados, a S. versicolor provoca mortalidade de 100% 
das larvas do carrapato, revelando-se como alternativa de controle desse ixodideo, 
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podendo ainda contribuir na elaboração de uma nova estratégia de controle, onde a 
resistência a outros acaricidas tenha se desenvolvido. 
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Resumo  
A pecuária é uma atividade de grande importância econômica e social no Brasil. A 
região norte apresenta o segundo maior rebanho bovídeo com participação de 
20,94% do rebanho nacional. O Tocantins tem um efetivo de 7.973 milhões de 
cabeças, produzindo 17.678.376 kg de carne (ADAPEC, 2010), porém, a 
produtividade destas carcaças é influenciada pelos diferentes manejos adotados. É 
comprovado que existem perdas econômicas tanto para a quantidade como para a 
qualidade da carne de animais submetidos a manejos errôneos nas operações pré-
abate, sendo observados estresse geral, contusões e lesões. A pesquisa foi 
realizada entre agosto de 2010 a julho de 2011. Os dados foram coletados nos 
municípios de Palmas e Paraíso do Tocantins, onde foram aplicados questionários 
estruturados com 30 (trinta) caminhoneiros que transportam bovinos para abate nos 
frigoríficos locais. Mais de 70% dos entrevistados declararam ter noções sobre bem 
estar animal, porém desempenham atitudes contrárias nas operações e manejos 
pré-abate, 86,66% relataram que nas propriedades e 66,66% nos frigoríficos 
ocorrem o uso de materiais perfurantes ou contundentes nos manejos. Quase a 
metade (46,66%) dos entrevistados reconheceu que seu caminhão não se adequa 
ao transporte de bovinos. Apenas 43,33% dos caminhoneiros passaram por algum 
tipo de capacitação sobre transporte animal e em média, os entrevistados tinham 11 
(onze) anos de profissão. 
 
Palavras-chave: abate; bovinocultura; pecuária 
 
Introdução  

Atualmente, a qualidade da carne é a principal preocupação dos consumidores. 
Porém, há uma associação direta com o manejo pré-abate, seja na propriedade, 
transporte ou no frigorífico. Nesse sentido, programas de qualidade de carne devem 
enfatizar mais do que a oferta de produtos, há a necessidade de compromissos com 
a sustentabilidade e a promoção do bem-estar animal, assegurando satisfação do 
consumidor e renda ao produtor. O embarque é o início do manejo pré-abate, fase 
em que os animais estarão susceptíveis a iniciar o processo de estresse. O 
transporte é o evento mais estressante, representando a segunda maior causa de 
lesões em carcaças. Após o embarque, é importante que se observem os animais 
transportados até o abatedouro, neste ponto é necessário que se atente para 
aspectos como: a densidade de carga, tempo de viagem até o abatedouro, tempo de 
restrição alimentar e hídrica, condições ambientais (temperatura, UR% e velocidade 
do vento) e condições das rodovias. Para o desembarque dos animais no 
abatedouro os procedimentos deverão ser os mesmos adotados para o embarque 
na fazenda, ou seja, evitar o uso de bastões de choque ou ferrões para forçar os 
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animais a descerem do caminhão. É fundamental que após o desembarque no 
abatedouro, os animais tenham a sua disposição curral de espera, onde 
permanecerão por tempo suficiente para que se acalmem e descansem, antes de 
prosseguirem para as etapas do abate. A condução dos animais até a linha de abate 
deve ser o menos estressante possível, levando-se em consideração os aspectos 
construtivos das instalações, facilitando a locomoção dos animais. Os problemas 
causados por um mau manejo pré abate resultam em carcaças com contusões e 
prejuízos econômicos. 
 
Metodologia  

A pesquisa foi desenvolvida no período de agosto de 2010 a julho de 2011. Os 
dados foram coletados nos municípios de Palmas e Paraíso do Tocantins, onde 
foram aplicados questionários estruturados com 30 (trinta) caminhoneiros que 
transportam bovinos para abate nos frigoríficos destas localidades. Estes 
questionários foram elaborados no Word 2010 e impressos para utilização. A 
aplicação do questionário aos caminhoneiros ocorreu na ocasião do leilão de gado 
em Palmas e na visita à cidade de Paraíso (postos de gasolinas, escritórios de 
transporte de animais e outros locais onde os caminhoneiros costumam ficar). As 
perguntas do questionário foram criadas com base em critérios técnicos, nos 
trabalhos sobre Boas Práticas de Manejo Embarque (COSTA et al., 2008) e Boas 
Prática de Manejo Transporte (COSTA et al., 2010). O questionário aplicado se 
apoiava em três partes distintas, sendo a primeira com intuito de descrever a visão 
dos caminhoneiros sobre o manejo nas propriedades, a segunda parte relativa às 
características dos caminhões utilizados por eles próprios e a terceira a visão dos 
caminhoneiros sobre o manejo com os animais no frigorífico. 
 
Resultados e Discussão 
 A partir dos resultados pode-se observar que 63,33% dos caminhoneiros 
entrevistados realizaram o primeiro contato para informações sobre localização da 
propriedade e a carga animal no veículo. Apenas 36,66% afirmaram que as estradas 
de acesso as propriedades são acessíveis, o que pode prejudicar o transporte e 
ocasionar prejuízos nas carcaças, segundo Roça (2001) o transporte de animais 
para o abate constitui-se na primeira etapa do abate humanitário, com efeitos 
significativos na qualidade da carne. Segundo Costa, Spironelli e Quintiliano (2008) 
a rampa de embarque deve preferencialmente estar no mesmo nível dos caminhões 
boiadeiros para se evitar degraus que levam a dificuldades no transporte e lesões 
nas carcaças, segundo 63,44% dos caminhoneiros não é essa a realidade das 
propriedades, contribuindo para prejuízos e dificuldades no embarque. Relacionado 
à rampa de embarque 90% dos entrevistados afirmaram que as rampas tem piso 
antiderrapante, o que demonstra que as propriedades já se adequaram a esta 
exigência. Questionados sobre conhecimento em práticas de Bem Estar Animal, 
73% dos entrevistados afirmaram já ter ouvido falar sobre o seu significado mas 
desempenham atitudes contrarias as preconizadas. Os caminhoneiros quase 
sempre participam do embarque dos animais, o que deveria ser realizado com 
técnicas de manejo racional, e ainda sobre o manejo durante o embarque, 86,66% 
dos caminhoneiros afirmaram que nos currais de embarque utilizam-se elementos 
perfurantes, paus, bastão elétrico e barulho e apenas 13,33% dos caminhoneiros 
relataram ter embarcado animais em propriedades que o trabalho é realizado 
conforme técnicas de manejo racional. Apenas 43,33% dos caminhoneiros 
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afirmaram ter passado por algum treinamento para condução de caminhão boiadeiro 
adequadamente. Quanto ao veículo de transporte, 43,33% dos caminhoneiros 
afirmaram que as gaiolas possuem saliência de madeira e ferros e 46,66% dos 
entrevistados afirmaram que as gaiolas possuem parafusos ou artefatos perfurantes, 
o que pode ocasionar lesões e prejuízos aos produtores. Outra forma de evitar 
prejuízos durante o transporte é o uso de piso antiderrapante e cobertura com algum 
tipo de “cama”, e com relação a esta situação os resultados obtidos foram que 60% 
dos caminhoneiros utilizam caminhões com estrado de borracha, 10% de ferro, 
23,33% de madeira e 6,67% outro tipo de material e apenas 13,33% dos 
caminhoneiros entrevistados utilizam algum tipo de cama sobre o assoalho do 
caminhão. Quanto ao tempo em que os caminhoneiros estão nesta profissão os 
resultados variaram de 3 a 40 anos sendo a média de 11 anos de profissão para 
este grupo de entrevistados. Quando se questionou os motoristas a respeito da 
velocidade máxima permitida para transporte, observou-se que nem todos os 
caminhoneiros possuem conhecimentos para condução de carga de animal, pois do 
total de entrevistados 66,66% responderam que a velocidade máxima permitida 
seria de 80 km/h, 6,67% informaram ser 60 km/h, outros 6,67% informaram ser 
outras velocidades e 20% informaram ser 100 km/h. Esta falta de informação por 
parte dos motoristas são uma das causas dos problemas de lesões em carcaças, 
pois de acordo com Bonfim (2008) os problemas de bem estar animal são a falta de 
treinamento de pessoal, instalações e equipamentos inadequados, falta de 
manutenção e manejo inadequado. Quanto a percepção dos caminhoneiros acerca 
do manejo nos frigoríficos, todos informaram que o material das rampas de 
desembarque nos frigoríficos da região é de concreto e deste total, 93,33% 
afirmaram ser antiderrapante, o que facilita o manejo do desembarque e esta de 
acordo com o preconizado por Costa, Spironelli e Quintiliano (2008). Observou-se 
ainda que no momento do desembarque no frigorífico 50% dos entrevistados 
informaram ser utilizado bastão elétrico, 6,66% uso de barulho, 10% uso de paus e 
apenas 33,33% uso de bandeiras, como preconizado pelas técnicas de manejo 
racional dos animais. 
 
Conclusões  

Na percepção dos transportadores de gado do Tocantins, os principais 
problemas de infra-estrutura e de procedimentos pré abate relacionados à qualidade 
da carne são decorrentes da falta de conhecimento sobre comportamento animal, do 
descumprimento da legislação sobre transporte de animais vivos, da falta de 
capacitação e treinamento dos recursos humanos quanto às práticas de manejo 
racional, inadequação das instalações e uso de equipamentos proibidos, falta de 
manutenção das rodovias e dos veículos de transporte e principalmente do manejo 
inadequado em todas as operações que antecedem o abate dos animais. O 
desconhecimento sobre as práticas de bem estar animal e o desrespeito das 
mesmas por parte de todos os elos desta cadeia produtiva geram enormes prejuízos 
e oneram principalmente o consumidor final de carne bovina. 
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Resumo  
Na busca pela produtividade tem se dado grande importância aos fatores de 
produção, porém, devemos nos atentar à capacitação dos recursos humanos, os 
responsáveis pelos manejos devem estar habilitados para tratar os animais 
corretamente, principalmente nas operações pré-abate, viabilizando o manejo 
racional e as práticas de bem estar animal. Das operações que antecedem o abate o 
transporte é período mais critico e é marcado por estresses conforme a duração, 
carga animal, velocidade, conservação das vias e do caminhão e principalmente 
pela experiência do transportador. A pesquisa foi realizada entre agosto de 2010 a 
julho de 2011. Os dados foram coletados nos municípios de Palmas e Paraíso do 
Tocantins, onde foram aplicados questionários estruturados com 30 (trinta) 
caminhoneiros que transportam bovinos para abate nos frigoríficos locais. Mais de 
70% dos entrevistados declararam ter noções sobre bem estar animal, porém 
desempenham atitudes contrárias nas operações e manejos pré-abate, 86,66% 
utilizam materiais perfurantes ou contundentes nos manejos. Quase a metade 
(46,66%) dos entrevistados reconheceu que seu caminhão não se adequa ao 
transporte de bovinos. Apenas 43,33% dos caminhoneiros passaram por algum tipo 
de capacitação sobre transporte animal e em média, os entrevistados tinham 11 
(onze) anos de profissão. 
 
Palavras-chave: bovinocultura; abate; pecuária. 
 
Introdução  

Há alguns anos atrás o manejo e transporte, bem como a distância percorrida e 
o tipo do caminhão utilizado no carregamento dos animais não era considerado um 
fator que afetasse a rentabilidade da carne. Já foi comprovado que o transporte 
rodoviário inadequado além de causar contusões, estresse e perdas produtivas pode 
até mesmo levar a morte de animais (KNOWLES, 1999 apud ROÇA, 2001). 
Atualmente, a qualidade da carne é a principal preocupação dos consumidores. 
Nesse sentido, programas de qualidade de carne devem enfatizar não só a oferta de 
produtos, mas a necessidade de compromissos com a sustentabilidade e a 
promoção do bem-estar animal, assegurando satisfação do consumidor e renda ao 
produtor. O embarque é o início do manejo pré-abate, fase em que os animais 
estarão susceptíveis a iniciar o processo de estresse. O transporte é o evento mais 
estressante, neste ponto é necessário que se atente para aspectos como: a 
densidade de carga, tempo de viagem até o abatedouro, tempo de restrição 
alimentar e hídrica, condições ambientais e condições das rodovias. Para o 
desembarque dos animais no abatedouro os procedimentos deverão ser os mesmos 
adotados para o embarque na fazenda, ou seja, evitar o uso de bastões de choque 
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ou ferrões para forçar os animais a descerem do caminhão. É necessário que haja 
preocupação com os recursos humanos, pois é muito importante que os 
manejadores e outros responsáveis sejam treinados para tratar os animais 
corretamente, viabilizando o manejo racional. O transporte também merece 
destaque, uma vez que condições inadequadas de transporte causam traumas e até 
mortes (PARDI, 1995 apud TELES E CAMARGO, 2007) sendo que Smiht et al. 
(2004) apud Teles e Camargo (2007) acrescentam que  a habilidade do motorista, 
sua capacitação, a qualidade das estradas , dos caminhões e a distância percorrida 
são importantes na determinação do estresse e perda de rendimento de carcaça. 
 
 
Metodologia  

A pesquisa foi desenvolvida no período de agosto de 2010 a julho de 2011. Os 
dados foram coletados nos municípios de Palmas e Paraíso do Tocantins, onde 
foram aplicados questionários estruturados com 30 (trinta) caminhoneiros que 
transportam bovinos para abate nos frigoríficos destas localidades. Estes 
questionários foram elaborados no Word 2010 e impressos para utilização e 
posterior tabulação. A aplicação dos questionários ocorreu na ocasião dos leilões de 
gado em Palmas e em visitas à cidade de Paraíso (postos de combustíveis, 
escritórios de transporte de animais e outros locais onde os caminhoneiros 
costumam ficar). Os questionamentos foram formatados com base em critérios 
técnicos, baseados nos trabalhos sobre Boas Práticas de Manejo no Embarque 
(COSTA et al., 2008) e Boas Prática de Manejo no Transporte (COSTA et al., 2010). 
O questionário aplicado se apoiava em três partes distintas, sendo a primeira com 
intuito de descrever a visão dos caminhoneiros sobre o manejo nas propriedades, a 
segunda parte relativa às características dos caminhões utilizados por eles próprios 
e a terceira a visão dos caminhoneiros sobre o manejo com os animais no frigorífico, 
além de coletarmos dados sobre o perfil profissional destes transportadores. 
 
Resultados e Discussão 

A partir dos resultados obtidos pode-se observar que é de suma importância 
que os responsáveis pelo transporte dos bovinos para o abate sejam capacitados 
em bem estar animal e manejo racional, uma vez que 63,33% dos caminhoneiros 
entrevistados realizaram o primeiro contato para informações sobre localização da 
propriedade e a carga animal no veículo, bem como participam das operações de 
embarque e desembarque dos animais. Na contramão destes dados, 73% dos 
entrevistados afirmaram já ter ouvido falar sobre manejo racional e suas técnicas 
mas desempenham atitudes contrarias as preconizadas. Ainda sobre o manejo 
durante o embarque, 86,66% dos caminhoneiros afirmaram que nos currais de 
embarque utilizaram-se de elementos perfurantes, paus, bastão elétrico e barulho e 
apenas 13,33% dos caminhoneiros relataram ter embarcado animais em 
propriedades que o trabalho é realizado conforme técnicas de manejo racional. 
Apenas 43,33% dos caminhoneiros afirmaram ter passado por algum treinamento 
para condução de caminhão boiadeiro adequadamente. Quanto ao veículo de 
transporte, 43,33% dos caminhoneiros afirmaram que as gaiolas possuem saliência 
de madeira e ferros e 46,66% dos entrevistados afirmaram que as gaiolas possuem 
parafusos ou artefatos perfurantes, o que pode ocasionar lesões e prejuízos aos 
produtores. Outra forma de evitar prejuízos durante o transporte é o uso de piso 
antiderrapante e cobertura com algum tipo de “cama”, e com relação a esta situação 
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os resultados obtidos foram que 60% dos caminhoneiros utilizam caminhões com 
estrado de borracha, 10% de ferro, 23,33% de madeira e 6,67% outro tipo de 
material e apenas 13,33% dos caminhoneiros entrevistados utilizam algum tipo de 
cama sobre o assoalho do caminhão. Quanto ao tempo em que os caminhoneiros 
estão nesta profissão os resultados variaram de 3 a 40 anos sendo a média de 11 
anos de profissão para este grupo de entrevistados. Quando se questionou os 
motoristas a respeito da velocidade máxima permitida para transporte, observou-se 
que nem todos os caminhoneiros possuem conhecimentos para condução de carga 
de animal, pois do total de entrevistados 66,66% responderam que a velocidade 
máxima permitida seria de 80 km/h, 6,67% informaram ser 60 km/h, outros 6,67% 
informaram ser outras velocidades e 20% informaram ser 100 km/h. Esta falta de 
informação por parte dos motoristas são uma das causas dos problemas de lesões 
em carcaças, pois de acordo com Bonfim (2008) os problemas de bem estar animal 
são a falta de treinamento de pessoal, instalações e equipamentos inadequados, 
falta de manutenção, transporte e manejo inadequado. 
 
Conclusões  

O perfil profissional dos transportadores de gado bovino para abate no 
Tocantins, demonstrou que os principais problemas de transporte e de 
procedimentos pré abate relacionados à qualidade da carne são decorrentes da falta 
de conhecimento sobre comportamento e bem estar animal, do descumprimento da 
legislação sobre transporte de animais vivos, da falta de capacitação e treinamento 
dos recursos humanos quanto às práticas de manejo racional, inadequação das 
instalações e uso de equipamentos proibidos, falta de manutenção das rodovias e 
dos veículos de transporte. O desconhecimento sobre as práticas de bem estar 
animal e o desrespeito das mesmas por parte de todos os elos desta cadeia 
produtiva geram enormes prejuízos e oneram principalmente o consumidor final de 
carne bovina. 
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Resumo  
A informalidade na comercialização do leite envolve problemas socioeconômicos, 
sendo relevante a caracterização dos produtores que atuam nesse mercado, 
identificando seu perfil e em que grau eles se encontram às margens deste sistema. 
Objetivou-se analisar o perfil sócio-econômico do produtor de leite, analisando a 
produtividade dos rebanhos, a produção leiteira e a comercialização em 
propriedades de economia familiar. A pesquisa foi realizada no período de novembro 
de 2009 a novembro de 2010, em 120 propriedades cuja atividade principal era a 
pecuária leiteira. A média de idade dos produtores foi de 48 anos. Mais de 90% dos 
produtores tiveram acesso à escola, embora fortemente restrito ao ensino 
fundamental (60%) e médio (20%), com apenas 10% para ensino superior. O 
rebanho é pequeno, em média 74 animais, geralmente cruzado Holandês x Zebu, 
com produção diária média de 119,67 litros, comercializados na sua grande maioria 
na informalidade (86,67%) diretamente com o consumidor final. O preço médio do 
litro de leite comercializado na informalidade foi de R$ 1,08 contra R$ 0,53 para o 
valor obtido no mercado formal. Identificou-se que há possibilidade de migração para 
mercados formais para maioria dos produtores, porém o fator preço é um grande 
incentivo a manutenção na informalidade. 
 
Palavras-chave: bovinocultura leiteira; comercialização; pecuária. 
 
Introdução  

Agricultura familiar não significa pobreza, muito menos miséria ou ignorância. O 
país conta com 4,8 milhões de estabelecimentos rurais, destes, 85% podem ser 
considerados de produção familiar e geram cerca de 14 milhões de empregos, tendo 
papel crucial na economia das cidades. Em geral, são produtores com baixo nível 
tecnológico, de escolaridade, de renda, que diversificam suas atividades para 
aproveitar as potencialidades da propriedade e ocupar a mão de obra disponível. 
Entre os agricultores familiares a pecuária de leite é uma das principais atividades 
desenvolvidas, senão a principal. A produção leiteira no Tocantins é baixa, 
apresentando índices técnicos, zootécnicos e de rentabilidade aquém dos 
preconizados. Apesar destes índices houve evolução da produção no período de 
1990 a 2009 sendo que os dados mais recentes apontam uma produção de 214 
milhões de litros de leite no ano de 2008, contra os 106 milhões de litros produzidos 
em 1990 (IBGE, 2008). Por outro lado o setor apresenta uma série de problemas, 
sendo considerado por alguns autores (FONSECA, 2003 e NOVO, 2001) como 
pouco competitivo. O elevado índice de informalidade, o abandono crescente da 
atividade rural, a baixa coordenação dos agentes, entre outros, são fatores 
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responsáveis pela baixa competitividade do setor. O objetivo do presente trabalho foi 
identificar o perfil sócio-econômico do produtor de leite do Tocantins, analisando a 
produtividade dos rebanhos, a produção leiteira e a forma de comercialização em 
propriedades de economia familiar. 
 
Metodologia  

A pesquisa foi realizada no período de novembro de 2009 a novembro de 2010, 
em 120 propriedades rurais de agricultores familiares do Tocantins, cuja atividade 
principal era a pecuária leiteira. Para escolha dos produtores analisados foi adotado 
formato aleatório com adesão livre e voluntária e preferência por produtores da 
agricultura familiar que estavam ativamente inseridos na atividade. Os dados da 
pesquisa foram coletados por um único entrevistador, através de questionários semi 
estruturados, sendo os mesmos aplicados em formato de entrevista e respondidos 
pelos responsáveis pela produção de leite, conforme metodologia de Silva e 
Menezes (2001). Os dados foram tabulados, analisados e organizados em tabelas 
utilizando o MS ExcelR, e posteriormente foram comparados por meio de análises 
descritivas, objetivando uma melhor comparação, discussão e apresentação dos 
resultados. 
 
Resultados e Discussão 

A heterogeneidade dos produtores e dos sistemas de produção são 
características próprias do setor leiteiro. A idade do produtor reflete sua experiência 
na atividade e sua capacidade de lidar com tecnologias e compreender as 
exigências de mercado. A média de idade dos produtores foi de 48 anos, com 
mínima de 21 e máxima de 76 anos. Assim como a idade, a escolaridade está 
relacionada ao acesso ao conhecimento e à possibilidade de adequação às 
mudanças tecnológicas. Mais de 90% dos produtores tiveram acesso à escola, 
embora fortemente restrito ao ensino fundamental (60 % dos produtores). Os 
resultados para os aspectos da propriedade, da atividade e da rentabilidade 
demonstraram que as áreas médias por propriedade destinadas à exploração leiteira 
foi de aproximadamente 57,32 hectares, com rebanho médio de 74 animais, tendo 
produzido 119,67 litros. A quantidade média de matrizes por propriedade foi de 32 
animais, sendo que as vacas em lactação representaram 57,12% deste total, com 
produção média de 6,6 litros/dia e intervalo entre partos de 14 meses. Os produtores 
comercializaram sua produção com o consumidor final (86,67%) e receberam em 
média R$ 1,08 por litro, obtendo uma renda bruta mensal de R$ 4.292,95. O preço 
médio do litro de leite comercializado pelo produtor informal foi de R$ 1,08, contra 
R$ 0,53 para os produtores do mercado formal. Existem razões econômicas, além 
do preço superior para permanência no mercado informal como realização de 
pagamento a vista na entrega e falta de mecanismos institucionais e de fiscalização 
que induzem a permanência neste mercado. Quanto à assistência técnica, 50% dos 
produtores relataram recebê-la com periodicidade, sendo 45,83%  de origem pública 
e 4,17% privada. Cerca de 30% dos produtores conseguiram aprovação de 
financiamento ou custeio junto a agências de fomento. Pode-se afirmar que os 
produtores informais não estão à margem do sistema, tendo acesso a crédito 
(TABELA 1).  
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Tabela 1. Perfil dos produtores de leite da agricultura familiar do estado do Tocantins. 

VARIÁVEL ANALISADA RESULTADOS OBTIDOS 

Idade dos Produtores 48 anos 

Grau de Escolaridade dos Produtores 

Ensino fundamental 60% 
Ensino médio 20% 
Ensino superior Menos que 10% 

Dados da Propriedade 

Tamanho  57 ha 
Matrizes 32 animais 
Vacas em lactação 17 animais 
Intervalo entre partos 14 meses 

Dados de Produção e Rentabilidade 

Produção por animal 6,6 litros/dia 
Produção total de leite 119,67 litros/dia 
Preço de venda do leite R$ 1,08 

Acesso a Assistência Técnica 

Recebem assistência técnica gratuita 45,83% 
Recebem assistência técnica privada 4,27% 
Não recebem assistência técnica 50% 

Acesso a Crédito 

Possui algum tipo de financiamento ou custeio 30% 
Não aprovaram qualquer tipo de empréstimo 10% 
Não solicitaram qualquer tipo de empréstimo 60% 

 
Conclusões  

Os produtores analisados escoam sua produção quase na totalidade para 
mercados informais e observa-se que para a grande maioria há possibilidade de 
migração para mercados formais. As variáveis sociais (idade e escolaridade), bem 
como a baixa escala de produção leiteira, podem sim constituir-se em barreiras à 
entrada no mercado formal. A remuneração do leite no estado, bem como os índices 
de produção e produtividade, ficou abaixo da média nacional, prejudicando a 
atividade. 
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Resumo  
O objetivo do presente trabalho foi avaliar as condições higiênico-sanitárias e as 
características microbiológicas da carne de sol comercializada em Paraíso do 
Tocantins - TO. O trabalho foi conduzido de agosto a novembro de 2009. Foram 
analisadas 3 amostras de carne de sol coletadas em supermercados da cidade de 
Paraíso do Tocantins - TO, sendo realizadas análises em duplicata, totalizando 6 
amostras. As amostras foram conduzidas ao Laboratório de Análise de Alimentos do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (Campus Paraíso 
do Tocantins), onde foram realizadas as análises microbiológicas. Foram realizadas 
análises de Coliformes Totais e Termotolerantes, E. coli, Salmonella e Estafilococos 
Coagulase Positivo. Não foram detectadas a presença de estafilococos coagulase 
positiva e nem de E. coli em nenhuma das amostras analisadas. Todas as amostras 
apresentaram colônias típicas de Salmonella e as amostras B e C obtiveram a 
presença de Coliformes Totais e Termotolerantes. As análises das amostras 
analisadas sugerem contaminação e que provavelmente houve falha em alguma das 
etapas do processo, seja na obtenção da matéria-prima ou no processamento do 
produto. 
 
Palavras-chave: contaminação; processamento; salmonella. 
 
Introdução  

A carne de sol é um produto tradicional e de largo consumo nas regiões Norte 
e Nordeste do país, sendo considerado um alimento com alto teor calórico, protéico 
e de grande aceitação pela maioria dos consumidores em virtude de suas 
características sensoriais peculiares (NÓBREGA e SCHNEIDER, 1983). 

A carne de sol é um produto semi-dessecado e preservado pelo sal, elaborado 
com carne obtida principalmente de espécie bovina, produzida a partir de tecnologia 
própria, embora empírica, que imprime ao produto final características que o 
identificam. 

Esse produto surgiu como uma alternativa na preservação do excedente de 
produção da carne bovina, face as dificuldades encontradas para a sua 
conservação, pois devido ao baixo nível econômico da população, optava pelo 
processo de salga e desidratação. A utilização desta técnica acabou popularizando a 
carne de sol, que continua sendo produzida em condições higiênico-sanitárias 
insatisfatórias, resultando em um produto com vida de prateleira entre 3 e 5 dias 
(SHIMOKOMAKI et al.,1987). 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar as condições higiênico-sanitárias e 
as características microbiológicas da carne de sol comercializada em Paraíso do 
Tocantins - TO. 
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Metodologia  

A carne de sol é um produto tradicional e de largo consumo nas regiões Norte 
e Nordeste do país, sendo considerado um alimento com alto teor calórico, protéico 
e de grande aceitação pela maioria dos consumidores em virtude de suas 
características sensoriais peculiares (NÓBREGA e SCHNEIDER, 1983). 

A carne de sol é um produto semi-dessecado e preservado pelo sal, elaborado 
com carne obtida principalmente de espécie bovina, produzida a partir de tecnologia 
própria, embora empírica, que imprime ao produto final características que o 
identificam. 

Esse produto surgiu como uma alternativa na preservação do excedente de 
produção da carne bovina, face as dificuldades encontradas para a sua 
conservação, pois devido ao baixo nível econômico da população, optava pelo 
processo de salga e desidratação. A utilização desta técnica acabou popularizando a 
carne de sol, que continua sendo produzida em condições higiênico-sanitárias 
insatisfatórias, resultando em um produto com vida de prateleira entre 3 e 5 dias 
(SHIMOKOMAKI et al.,1987). 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar as condições higiênico-sanitárias e 
as características microbiológicas da carne de sol comercializada em Paraíso do 
Tocantins - TO. 
 
Resultados e Discussão 

Não há padrões microbiológicos estabelecidos pela legislação brasileira quanto 
a carne de sol, portanto usou-se como comparação as especificações para carnes 
como charque e similares. 

A ausência dos grupos de coliformes totais, Salmonella e Estafilococos é um 
indicativo da eficiência do processamento e da ausência da recontaminação, pois 
conforme Vanderzant e Splittstoesser (1992), a presença de coliformes em 
alimentos processados é um indicador útil de contaminação pós-processamento.  

Na contagem de coliformes pôde-se diferenciar dois grupos: o de coliformes 
totais e o de coliformes termotolerantes. O índice de coliformes totais é utilizado para 
avaliar as condições higiênicas, sendo que altas contagens significam contaminação 
pós-processamento, limpezas e sanificações deficientes, tratamentos térmicos 
ineficientes ou multiplicação durante o processamento ou estocagem. O índice de 
coliformes fecais é empregado como indicador de contaminação fecal, ou seja, de 
condições higiênico-sanitárias, visto presumir-se que a população deste grupo é 
constituída de uma alta proporção de E. coli, que tem seu hábitat exclusivo no trato 
intestinal do homem e de outros animais. 

Em todos os estabelecimentos onde as amostras foram coletadas, as carnes 
de sol são acondicionadas em ambiente fechado e refrigerado, o que minimiza os 
riscos de contaminação após o processamento até chegar às mãos do consumidor. 

Pode-se observar na Tabela 1 que para as amostras (A, B e C) não foi 
detectado a presença de estafilococos coagulase positiva, isso se deve ao fato de 
que as amostras de carne de sol coletadas não são expostas ao público evitando 
assim, o contato direto destes com a carne, já que segundo Costa e Silva (1999) 
esses microrganismos encontram-se naturalmente na pele e nas fossas nasais do 
seres humanos. Também não foi detectada a presença de E. coli em nenhuma das 
amostras analisadas, o que está de acordo com a Resolução RDC nº 12 que 
estabelece que não pode haver ocorrência deste microrganismo na carne. 
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Tabela 1: Resultados das análises microbiológicas da carne-de-sol comercializada 

em três supermercados da cidade de Paraíso do Tocantins – TO. 

 
Em todas as amostras foram observadas colônias típicas de Salmonella, mas 

essas colônias não foram submetidas a triagem bioquímica, portanto os resultados 
para este microrganismo foram interpretados apenas como suspeitas. A ocorrência 
de Salmonella não é permitida pela legislação, o que indica que provavelmente as 
amostras devem conter microrganismos patogênicos de origem intestinal. 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 1, observa-se que na 
amostra A não teve ocorrência de Coliformes Totais e Termotolerantes, isso indica 
que a manipulação, processamento e armazenamento foram adequados, com 
padrão higiênico-sanitário satisfatório. Adversamente à amostra A, as amostras B e 
C obtiveram a presença de colônias típicas deste microrganismo. De acordo com 
Frazier e Westhoff (1993) sua presença em carnes sugere que pode ter ocorrido 
falha na higiene, durante uma ou mais etapas do processo produtivo. Assim, a carne 
de sol tanto pode ter sido elaborada com matéria-prima contaminada, por material 
fecal do próprio animal, durante o abate, como pode ter sido contaminada pelos 
manipuladores, durante sua produção, transporte, armazenamento ou até mesmo 
nos locais de comercialização; isso evidencia práticas de manufatura em desacordo 
com os padrões normais de processamento de alimentos. 
 
Conclusões  

A presença de alguns microrganismos patógenos como Coliformes Totais e 
Termotolerantes bem como de Salmonella nas amostras analisadas sugerem 

Supermerc
ado 

Amostra
s 
(repetiçõ
es) 

Análises Microbiológicas 

Coliform
es 
totais 
(NMP/g) 

Coliformes 
termotolera
ntes 
(NMP/g) 

E. coli 
(Aus./Pre
s.) 
 

Salmonel
la ssp 

Estafiloco
cos 
Coagulas
e 
Positivo 
(UFC/g) 

A 1 Ausente Ausente Ausente Presente Ausente 

 2 Ausente Ausente Ausente Presente Ausente 

      

B 1 Presente Presente Ausente Presente Ausente 

 2 Presente Presente Ausente Presente Ausente 

      

C 1 Presente Presente Ausente Presente Ausente 

 2 Presente Presente Ausente Presente Ausente 

      

Padrão Federal (*) - - Ausente Ausente < 5*103 
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contaminação e que provavelmente houve falha em alguma das etapas do processo, 
seja na obtenção da matéria-prima ou no processamento do produto. 
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Resumo 
Já é fato comprovado que existem grandes perdas econômicas tanto para a 
quantidade como para a qualidade da carne de animais submetidos a manejos 
errôneos no embarque, transporte, caminhão, pré-abate e abate, sendo observados 
estresse geral, contusões, lesões e esgotamento das reservas de glicogênio. Desta 
maneira o objetivo do presente trabalho foi levantar a incidência de lesões em 
carcaças bovinas em decorrência de vacinações e contusões. Os dados foram 
coletados no período de agosto de 2010 à julho de 2011 no frigorífico com Serviço 
de Inspeção Federal- SIF Cesilio Alimentos no município de Paraíso do Tocantins- 
TO. Foram analisadas lesões em 279 carcaças de bovinos, sendo 179 carcaças de 
fêmeas e 100 carcaças de machos. Observou-se que do total de carcaças 
analisadas, 81,36% apresentaram algum tipo de lesão. As lesões por vacinação 
estiveram presentes em 73,84% das carcaças enquanto lesões por contusão em 
68,82% das carcaças analisadas. Observou-se no presente trabalho que as lesões 
em decorrência das vacinações equivaleram a 82,52% dos prejuízos nas carcaças. 
O manejo pré-abate ruim incluindo o transporte ineficaz pode levar a perdas tanto 
para o produtor como para os frigoríficos e as contusões nas carcaças é o resultado 
do manejo ruim entre fazenda e frigorífico. 
 
Palavras-chave: abate; manejo pré-abate; prejuízos 
 
Introdução  

A pecuária em geral é uma atividade de grande importância econômica e social 
no Brasil, gerando riquezas para o País e fixando a população no campo, diminuindo 
desta forma o êxodo rural. 

A região norte, especialmente o Tocantins, apresenta características que 
tornam a criação de bovinos um atividade promissora, tais como: preços de terras 
razoáveis, ausência de fotoperíodo, abundância de água, pouca declividade, 
temperaturas elevadas, entre outras. 

O Tocantins tem um efetivo de 7.973 milhões de cabeças e abateu 104.759 
cabeças em frigoríficos com SIE (Selo de Inspeção Estadual), produzindo 
17.678.376 kg de carne (ADAPEC, 2010).  

Porém, a produtividade destas carcaças é influenciada pelos diferentes tipos de 
manejo adotados. 

Já é fato comprovado que existem grandes perdas econômicas tanto para a 
quantidade como para a qualidade da carne de animais submetidos a manejos 
errôneos no embarque, transporte, caminhão, pré-abate e abate, sendo observados 
estresse geral, contusões, lesões e esgotamento das reservas de glicogênio. 
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Desta maneira o objetivo do presente trabalho foi levantar a incidência de 
lesões em carcaças bovinas em decorrência de vacinações e contusões. 
 
Metodologia  

O presente Trabalho foi desenvolvida no período de agosto de 2010 à julho de 
2011. O trabalho foi realizado no município de Paraíso do Tocantins.  

Os dados foram coletados durante o período informado no frigorífico com 
Serviço de Inspeção Federal- SIF Cesilio Alimentos no município de Paraíso e 
posteriormente foram tabulados para posterior análise das médias e produção de 
inferências sobre as informações produzidas. 
 
Resultados e Discussão 

O manejo pré-abate envolve várias práticas que causam estresse aos animais, 
dentre elas podemos citar agrupamento dos animais, confinamento nos currais das 
fazendas, embarque, confinamento nos caminhões, deslocamento, confinamento e 
manejo nos currais dos frigoríficos. Todas estas atividades de manejo pré-abate 
influenciam a qualidade da carne e representa uma das principais preocupações, 
pois, segundo Pereira e Lopes (2006) existe uma associação direta com o manejo 
pré-abate, seja na propriedade, transporte dos animais, ou no frigorífico com a 
qualidade da carne. 

Lesões existentes em 279 carcaças de bovinos, sendo 179 carcaças de 
fêmeas e 100 carcaças de machos abatidos em frigorífico com SIF no município de 
Paraíso- TO foram analisadas para observação de predominância de lesões em 
carcaças bovinas na região central do Estado de Tocantins. 

As lesões das carcaças foram diferenciadas em lesões por contusão e lesões 
por vacinação. Observou-se que do total de carcaças analisadas, 81,36% 
apresentaram algum tipo de lesão. Valores estes abaixo dos encontrados por 
Andrade, Silva e Roça (2009) e por Peres et al. (2010) que encontraram 88,5% e 
97,3% respectivamente. 

As lesões por vacinação estiveram presentes em 73,84% das carcaças 
enquanto lesões por contusão em 68,82% das carcaças analisadas. A área 
acometida por uma lesão possui normalmente uma aparência ruim e desagradável, 
sendo necessária na maioria das vezes, remoção; o que causa perda de peso e de 
seu valor comercial por isso o manejo pré-abate deve ser realizado da melhor 
maneira possível, de modo a evitar estas remoções de carne da carcaça, o que 
podem representar enorme prejuízo aos produtores. 
Observou-se que foram removidos em média 0,500 kg de tecido por carcaça em 
decorrência de vacinações, dados similares aos encontrados por Moro e Junqueira 
(1999) que constataram remoção de 0,406 kg por carcaça em virtude de vacinações. 

Observou-se no presente trabalho que as lesões em decorrência das 
vacinações equivaleram a 82,52% dos prejuízos nas carcaças. Além da forma e da 
via de administração incorretas podemos considerar que os medicamentos e as 
vacinas com adjuvantes ou veículos de óleo mineral são os principais fatores 
causais de lesões nas carcaças (MORO; JUNQUEIRA; HUMEHARA, 2001). 
Acredita-se ainda que o local de vacinação contra febre aftosa, principal vacina 
aplicada nos rebanhos do Tocantins, influencia o volume de perca na carcaça pois, 
se aplicado em local adequado, na tábua do pescoço, conforme preconizado pelas 
técnicas de aplicação de medicamentos, a quantidade de musculatura desta região 
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é menor do que de outras regiões do corpo do animal, e com isso ocasiona menores 
percas em virtude de toaletes no momento da limpeza da carcaça no frigorífico. 

A média de peso das carcaças analisadas foi de 219,34 kg ou 14,62 @, haja 
vista que 64% das carcaças eram provenientes de fêmeas. Os prejuízos 
ocasionados por lesões nas carcaças em detrimento de vacinações foi em média 
0,500 kg por animal e em função de contusão 0,110 kg. 

Nos lotes de animais analisados o transporte até o frigorífico foi realizado com 
carga de 20 animais por caminhão trucado e a média de distância percorrida foi de 
156,64 km. A cada caminhão com 20 animais perdeu-se 12,2 kg ou com a arroba da 
carne em torno de R$ 89,00 o correspondente a R$ 72,39. Normalmente o valor 
cobrado pelos caminhoneiros para este tipo de transporte é no valor de R$1,20 por 
quilometro rodado, ou seja, o custo médio do transporte dos lotes analisados foi de 
R$ 188,00. Observando os números acima informados, observou-se que os 
prejuízos decorrentes de lesões na carcaça corresponderam a 38,5% dos custos 
com transporte dos animais no presente trabalho, sendo que estes números podem 
ser drasticamente reduzidos com adoção de boas práticas de manejo e transporte 
de animais. 
 
Conclusões 

O manejo pré-abate ruim incluindo o transporte ineficaz pode levar a perdas 
tanto para o produtor como para os frigoríficos. As contusões nas carcaças é o 
resultado do manejo ruim entre fazenda e frigorífico, essas áreas afetadas pelas 
lesões nas carcaças são retiradas diminuindo assim o rendimento, afetando a área 
econômica e aumento o risco desta carcaça estar mais propicia a ação bactericida 
nas prateleiras. 

O peso de abate dos animais e a densidade de transporte também é um fator 
muito importante a ser considerado no momento do transporte dos animais, sendo 
prejudicial à qualidade das carcaças tanto o transporte de animais em densidade 
alta como o transporte com baixas densidades de carga. 
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Resumo 
A principal causa de prejuízos nas explorações pecuárias são problemas de 
ocorrências sanitárias no rebanho e as ectoparasitoses ocupam lugar de destaque. 
Objetivou-se determinar a influência do extrato aquoso (EA) dessa planta sobre as 
larvas de B. microplus. O EE foi preparado em água destilada na concentração de 
10%. As larvas obtidas de um pool de ovos, acondicionados em um tubo de 
polietileno até o momento da eclosão, foram colocadas dentro de um becker e este 
sobre uma bandeja de alumínio contendo água. Apenas àquelas que conseguiam 
subir e sair do becker foram selecionadas. Usando-se um pincel umedecido com as 
soluções, coletavam-se grupos de 20 larvas que, foram imersas na solução teste e 
controle por 1,5 minutos. Posteriormente, estas foram depositadas em placa de Petri 
vedadas com parafina em fusão e mantidas a temperatura ambiente. Usou-se, ainda 
controle negativo (água destilada) e positivo (Amitraz – 0,25mg/mL). Nos cálculos 
estatísticos empregou-se análise de variância, seguida de teste de comparação das 
médias. Os testes com larvas apresentaram morte em até seis horas após a 
exposição. Assim, o EA apresentou efeito para as larvas do B. microplus, portanto, 
tal extrato aparece como alternativa no controle deste ectoparasito principalmente 
onde a resistência tenha se estabelecido. 
 
Palavras-chave: Bovinocultura, ectoparasitas, fitoterapia 
 
Introdução 

Os carrapaticidas constituem o principal mecanismo de controle dos ixodides, 
particularmente do B microplus (Canestrini, 1887). Os primeiros carrapticidas foram 
os arsênicos (1849), depois os clorados como o toxafeno o DDT e BHC (1952), os 
fosforados (décadas de 50 e 60), as amidinas (década de 70), os piretróides (década 
de 80) e por último os quimioterápicos com ação inseticida (FURLOG citado por 
CHAGAS et al, 2002). 

Inseticidas e acaricidas provocam certo grau de poluição ambiental. Há 
inseticidas utilizados em culturas que têm propriedades fisico-químicas que os 
tornam ainda mais prejudiciais. Resíduos de acaricidas no leite e/ou carne 
constituem um problema universal e de grande importância na saúde pública 
(UILENBERG, 1996). Sua presença interfere na comercialização de produtos de 
origem animal. Além disso, com o uso inadequado dos métodos de controle 
existentes, os carrapatos vêm se tornando extremamente resistentes aos 
carrapaticidas sintéticos. 
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Os produtos naturais podem ser de interesse no combate a esses 
ectoparasitos. Porque o conhecimento sobre sua atividade biológica pode levar a 
aplicação direta do próprio produto natural ou de produtos resultantes de 
modificação estruturais. Ainda podem permitir o conhecimento e a compreensão da 
função de um produto químico na natureza e levar a novas estratégias no manejo de 
ixodídeos (PRATES, 1998). 

Alternativas ao controle químico do carrapato têm despertado bastante 
interesse. Acredita-se que a aplicação de extratos vegetais possa causar o 
desenvolvimento bem mais lento da resistência, atingir somente espécies alvo, 
serem biodegradáveis, não causarem poluição ambiental e diminuírem 
drasticamente o problema do resíduo (CHAGAS et al, 2004). 

Outro aspecto a ser considerado quanto ao desenvolvimento do carrapaticida 
é a sua atividade ovicida e larvicida, ou seja, sua capacidade de bloquear a 
ovipostura bem como promover a mortalidade larval. Sabe-se que de um modo geral 
os criadores só tratam seus animais que estejam infestados com fêmeas 
ingurgitadas, sem levar em consideração a presença de larvas ou ninfas em função 
de não vê-las, porém é importante que a pesquisa científica avaliar a atividade de 
um composto sobre ovos e larvas. 

Este trabalho teve o objetivo de estudar a influência do extrato aquoso da 
planta S versicolor sobre larvas de B microplus. 
 
Metodologia 

A planta Simarouba versicolor, St. Hill pertencente à família Simaroubaceae e 
conhecida popularmente como pau-paraíba, caixeta, marubá, gavilan e negrilho, foi 
coletada no município de Angical–PI, no período de janeiro/2003 e identificada no 
“Herbário Graziela Barroso”/UFPI exsicata nº 14.301/TEPB. A casca da planta após 
ser cortada em pedaços menores foi submetida à secagem em uma estufa de 
circulação de ar forçada durante três dias a uma temperatura máxima de 55ºC. Após 
completa secagem, o material foi triturado em moinho e acondicionado em um frasco 
de vidro hermeticamente fechado. 

O extrato aquoso da S. versicolor foi preparado a partir de 20g da matéria 
vegetal para 200mL de água destilada, após decocção de dois minutos. Determinou-
se o peso seco deste extrato, retirando-se três alíquotas de 1mL da solução e 
colocando-as em frascos lavados, secos, desengordurados e previamente pesados 
e identificados. Estes foram colocados em um dessecador até a obtenção de um 
peso constante para cada frasco. A massa média obtida referente à 1mL foi 
relacionada ao respectivo volume total, obtendo-se da concentração em mg/mL. 

As teleóginas de B microplus foram coletadas em fazendas localizadas na 
zona rural de Teresina, PI, situada na região nordeste do Brasil abaixo da linha do 
equador com latitude e longitude 05° 05‟ 21‟‟ e 42° 48‟ 07‟‟ W, respectivamente, cuja 
temperatura 28,8°C e precipitação pluviométrica de 1,360mm na média anual 
(SUDENE, 1990). 20 teleóginas foram acondicionadas em tubos de polietileno e 
transportadas ao laboratório. Posteriormente foram lavadas em água destilada, 
secas em papel toalha e individualizadas para realizarem a oviposição. Das 
oviposturas constitui-se um “pool” de ovos os quais foram acondicionados em tubo, 
identificados e vedados com algodão hidrófilo e umedecido mantendo a umidade no 
interior dos tubos. 

Utilizaram-se o extrato aquoso na concentração de 8,6, 4,3, 2,15, 1,07, 
0,54mg/mL, tendo como controle negativo o água destilada e controle positivo, 
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Amitraz 0,25mg/mL (dosagem recomendada para bovinos). O tubo com o “pool” de 
larvas foi colocado sobre um Becker de 1000mL, disposto no centro de uma forma 
de alumínio com água até sua metade. Com outro pincel, umedecido nas soluções 
testes, as larvas foram colhidas e imediatamente imersas nas placas de Petri. Após 
1,5 minutos elas foram colocadas sobre o centro do papel filtro do dispositivo de 
contenção de larvas para ensaios com acaricidas (FERNANDES, 1997, ligeiramente 
adaptado), afastadas umas das outras para facilitar sua observação. Colocaram-se 
no mínimo 20 larvas por dispositivo, construído a partir de placa de Petri descartável 
papel filtro quantitativo e parafina. A placa foi lacrada colocando-se entre as suas 
bordas parafina em fusão. Para cada concentração foram utilizados 10 dispositivos 
bem como para os grupos controle. 

Os dispositivos foram mantidos à temperatura e umidade relativa ambiente. 
Para observar a interação entre as larvas e as soluções, os dispositivos foram 
levados ao microscópio estereoscópio no tempo 0, 6, 12 e 24 horas após a imersão. 
Onde se registrou, em cada horário, os efeitos toxicológicos e a mortalidade. Para 
possibilitar a comparação dos resultados com os de outros pesquisadores, foram 
utilizados nos bioensaios larvas com 14 a 21 dias, e para efeito de cálculo de 
mortalidade, larvas sem capacidade locomotora foram consideradas mortas (FAO, 
1995). 

Para verificar a influência da variável tempo, na eficiência larvicida foi aplicado 
teste de qui-quadrado (x2), a um nível de 5% de significância. A eficiência dos 
tratamentos foi interpretada de acordo com o estabelecido pela Organização Mundial 
de Saúde (WHO, 1970), e pelo Ministério da Agricultura que preconiza para ao 
registro do acaricida mortalidade mínima de 95% dos ixodídeos na dosagem 
recomendada (Ministério da Agricultura, 1990). 
 
Resultados e Discussão 

As oviposturas obtiveram de 90 a 100% de eclosão, concordando com 
FERNANDES (2000).  

A partir da 6ah foi observada a mortalidade de 100% das larvas de B. 
microplus (padrão da WHO, 1992), em todas as concentrações estudadas. 
Resultados semelhantes foram encontrados para o amitraz (0,25mg/mL) sobre o B. 
microplus em relação ao grupo teste. 

Segundo OBA & DELL'PORTO (1982), é provável que a cepa de B. microplus 
sofra penetração do inseticida através da cutícula que é variável de acordo com a 
espessura da camada lipídica da pele, e da fase de desenvolvimento do artrópode, o 
que pode explicar estas observações. 

No trabalho de PRATES et al. (1998), a (+)-cânfora levou 60 minutos para 
causar mortalidade de 100% das larvas de B. microplus, enquanto que a (+)-
isopinocânfona precisou de 45 minutos de contato. 

O dispositivo de contenção de larvas utilizado nesta pesquisa (FERNANDES, 
1997), por ser fechado, eliminou o risco de confundir movimentação espontânea de 
larvas vivas com deslocamento de larvas mortas, provocadas pela respiração de 
quem as observa. Não demonstrou toxicidade por não apresentar mortalidade no 
grupo controle, ainda demonstrou segurança por não permitir fuga de larvas. Já 
CHAGAS (2002), não encontrou resultados semelhantes em larvas de B. microplus 
a partir da técnica de clorossulfonação em derivados arilsulfonílicos.  
 
Conclusão 
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De acordo com tais resultados, a S. versicolor provoca mortalidade de 100% 
das larvas do carrapato, revelando-se como alternativa de controle desse ixodideo, 
podendo ainda contribuir na elaboração de uma nova estratégia de controle, onde a 
resistência a outros acaricidas tenha se desenvolvido. 
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Resumo 
O Rhipicephalus sanguineus é um ectoparasito causador de desconforto, espoliação 
em seus hospedeiros, além de ser um comprovado agente transmissor de 
patógenos. Objetivou-se determinar a influência do extrato aquoso (EA) dessa planta 
sobre as larvas de R. sanguineus. O EA foi preparado em água destilada na 
concentração de 10%. As larvas obtidas de um pool de ovos, acondicionados em um 
tubo de polietileno até o momento da eclosão, foram colocadas dentro de um becker 
e este sobre uma bandeja de alumínio contendo água. Apenas àquelas que 
conseguiam subir e sair do becker foram selecionadas. Usando-se um pincel 
umedecido com as soluções, coletavam-se grupos de 20 larvas que, foram imersas 
na solução teste e controle por 1,5 minutos. Posteriormente, estas foram 
depositadas em placa de Petri vedadas com parafina em fusão e mantidas a 
temperatura ambiente. Usou-se, ainda controle negativo (água destilada) e positivo 
(Permetrina – 2,5mg/mL). Nos cálculos estatísticos empregou-se análise de 
variância, seguida de teste de comparação das médias. Os testes com larvas 
apresentaram morte em até seis horas após a exposição. Assim, o EA apresentou 
efeito para as larvas do R. sanguíneus, portanto, tal extrato aparece como 
alternativa no controle deste ectoparasito principalmente onde a resistência tenha se 
estabelecido. 
 
Palavras-chave: Resistência, ectoparasitas, fitoterapia 
 
Introdução 

Os carrapaticidas constituem o principal mecanismo de controle dos ixodides, 
particularmente do R sanguineus (Latrielli, 1806). Os primeiros carrapticidas foram 
os arsênicos (1849), depois os clorados como o toxafeno o DDT e BHC (1952), os 
fosforados (décadas de 50 e 60), as amidinas (década de 70), os piretróides (década 
de 80) e por último os quimioterápicos com ação inseticida (FURLOG citado por 
CHAGAS et al, 2002). 

Inseticidas e acaricidas provocam certo grau de poluição ambiental, além 
disso, com o uso inadequado dos métodos de controle existentes, os carrapatos 
vêm se tornando extremamente resistentes aos carrapaticidas sintéticos. 

Os produtos naturais podem ser de interesse no combate a esses 
ectoparasitos. Porque o conhecimento sobre sua atividade biológica pode levar a 
aplicação direta do próprio produto natural ou de produtos resultantes de 
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modificação estruturais. Ainda podem permitir o conhecimento e a compreensão da 
função de um produto químico na natureza e levar a novas estratégias no manejo de 
ixodídeos (PRATES, 1998). 

Alternativas ao controle químico do carrapato têm despertado bastante 
interesse. Acredita-se que a aplicação de extratos vegetais possa causar o 
desenvolvimento bem mais lento da resistência, atingir somente espécies alvo, 
serem biodegradáveis, não causarem poluição ambiental e diminuírem 
drasticamente o problema do resíduo (CHAGAS et al, 2004). 

Outro aspecto a ser considerado quanto ao desenvolvimento do carrapaticida 
é a sua atividade ovicida e larvicida, ou seja, sua capacidade de bloquear a 
ovipostura bem como promover a mortalidade larval. Sabe-se que de um modo geral 
os criadores só tratam seus animais que estejam infestados com fêmeas 
ingurgitadas, sem levar em consideração a presença de larvas ou ninfas em função 
de não vê-las, porém é importante que a pesquisa científica avaliar a atividade de 
um composto sobre ovos e larvas. 

Este trabalho teve o objetivo de estudar a influência do extrato aquoso da 
planta S versicolor sobre larvas de R sanguineus. 
 
Metodologia 

A planta Simarouba versicolor, St. Hill pertencente à família Simaroubaceae e 
conhecida popularmente como pau-paraíba, caixeta, marubá, gavilan e negrilho, foi 
coletada no município de Angical–PI, no período de janeiro/2003 e identificada no 
“Herbário Graziela Barroso”/UFPI exsicata nº 14.301/TEPB. A casca da planta após 
ser cortada em pedaços menores foi submetida à secagem em uma estufa de 
circulação de ar forçada durante três dias a uma temperatura máxima de 55ºC. Após 
completa secagem, o material foi triturado em moinho e acondicionado em um frasco 
de vidro hermeticamente fechado. 

O extrato aquoso da S. versicolor foi preparado a partir de 20g da matéria 
vegetal para 200mL de água destilada, após decocção de dois minutos. Determinou-
se o peso seco deste extrato, retirando-se três alíquotas de 1mL da solução e 
colocando-as em frascos lavados, secos, desengordurados e previamente pesados 
e identificados. Estes foram colocados em um dessecador até a obtenção de um 
peso constante para cada frasco. A massa média obtida referente à 1mL foi 
relacionada ao respectivo volume total, obtendo-se da concentração em mg/mL. 

As teleóginas de R sanguineus foram coletadas encontradas em muros, 
paredes, madeiramento de telhado e no piso, escondidas em frestas para oviposição 
de casas Teresina, PI, cuja temperatura é 28,8°C e precipitação pluviométrica de 
1,360mm na média anual (SUDENE, 1990). 20 teleóginas foram acondicionadas em 
tubos de polietileno e transportadas ao laboratório. Posteriormente foram lavadas 
em água destilada, secas em papel toalha e individualizadas para realizarem a 
oviposição. Das oviposturas constitui-se um “pool” de ovos os quais foram 
acondicionados em tubo, identificados e vedados com algodão hidrófilo e umedecido 
mantendo a umidade no interior dos tubos. 

Utilizaram-se o extrato aquoso na concentração de 8,6, 4,3, 2,15, 1,07, 
0,54mg/mL, tendo como controle negativo o água destilada e controle positivo, 
Permetrina 2,5mg/mL (dosagem recomendada para cães). O tubo com o “pool” de 
larvas foi colocado sobre um Becker de 1000mL, disposto no centro de uma forma 
de alumínio (24,5cmx5cm) com água até sua metade. As larvas, ao saírem do tubo 
eram colhidas co um pincel nº 4, apenas larvas com boa capacidade locomotora 
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foram aproveitadas. Com outro pincel, umedecido nas soluções testes, as larvas 
foram colhidas e imediatamente imersas nas placas de Petri. Após 1,5 minutos elas 
foram colocadas sobre o centro do papel filtro do dispositivo de contenção de larvas 
para ensaios com acaricidas (FERNANDES, 1997, ligeiramente adaptado), 
afastadas umas das outras para facilitar sua observação. Colocaram-se no mínimo 
20 larvas por dispositivo, construído a partir de placa de Petri descartável, papel filtro 
quantitativo e parafina. A placa foi lacrada colocando-se entre as suas bordas 
parafina em fusão. Para cada concentração foram utilizados 10 dispositivos bem 
como para os grupos controle. 

Os dispositivos foram mantidos à temperatura e umidade relativa ambiente. 
Para observar a interação entre as larvas e as soluções, os dispositivos foram 
levados ao microscópio estereoscópio no tempo 0, 6, 12 e 24 horas após a imersão. 
Onde se registrou, em cada horário, os efeitos toxicológicos e a mortalidade. Para 
possibilitar a comparação dos resultados com os de outros pesquisadores, foram 
utilizados nos bioensaios larvas com 14 a 21 dias, e para efeito de cálculo de 
mortalidade, larvas sem capacidade locomotora foram consideradas mortas (FAO, 
1995). 

Para verificar a influência da variável tempo, na eficiência larvicida foi aplicado 
teste de qui-quadrado (x2), a um nível de 5% de significância. A eficiência dos 
tratamentos foi interpretada de acordo com o estabelecido pela Organização Mundial 
de Saúde (WHO, 1970), e pelo Ministério da Agricultura que preconiza para ao 
registro do acaricida mortalidade mínima de 95% dos ixodídeos na dosagem 
recomendada (Ministério da Agricultura, 1990). 
 
Resultados e Discussão 

As oviposturas obtiveram de 90 a 100% de eclosão, concordando com 
FERNANDES (2000). A mortalidade das larvas desse carrapato foi observada desde 
a 6ah (padrão da WHO, 1992) em torno de 80% e chegando a 100% na 24ah, em 
todas as concentrações estudadas na 24ah. Resultados semelhantes foram 
encontrados para o permetrina (2,5mg/mL) sobre o R.sanguineus em relação ao 
grupo teste. 

Esses dados fortalecem a hipótese de que R. sanguineus, é mais resistente 
devido a instituição de medidas de combate ser mais freqüente, haja vista que os 
cães vivem mais próximos dos humanos, até pelo uso indiscriminado de produtos 
desenvolvidos para uso em outros animais, principalmente os carrapaticidas de uso 
em bovinos, ou com inseticidas domiciliares (FERNANDES & SILVA, 1999) em 
dosagens e aplicações variadas (FERNANDES, 1997b). 

No trabalho de PRATES et al. (1998), a (+)-cânfora levou 60 minutos para 
causar mortalidade de 100% das larvas de B. microplus, enquanto que a (+)-
isopinocânfona precisou de 45 minutos de contato. 

O dispositivo de contenção de larvas utilizado nesta pesquisa (FERNANDES, 
1997), por ser fechado, eliminou o risco de confundir movimentação espontânea de 
larvas vivas com deslocamento de larvas mortas, provocadas pela respiração de 
quem as observa. Não demonstrou toxicidade por não apresentar mortalidade no 
Grupo controle, ainda demonstrou segurança por não permitir fuga de larvas. 
 
Conclusão 

De acordo com tais resultados, a S. versicolor provoca mortalidade de 100% 
das larvas do carrapato, revelando-se como alternativa de controle desse ixodideo, 
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podendo ainda contribuir na elaboração de uma nova estratégia de controle, onde a 
resistência a outros acaricidas tenha se desenvolvido. 
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Resumo 
O Rhipicephalus sanguineus é um ectoparasito causador de desconforto, espoliação 
em seus hospedeiros, além de ser um comprovado agente transmissor de 
patógenos. Objetivou-se determinar a influência do extrato etanólico (EE) dessa 
planta sobre as larvas de R. sanguineus. O EE foi preparado em polietilenoglicol na 
concentração de 12,5%. As larvas obtidas de um pool de ovos, acondicionados em 
um tubo de polietileno até o momento da eclosão, foram colocadas dentro de um 
becker e este sobre uma bandeja de alumínio contendo água. Apenas àquelas que 
conseguiam subir e sair do becker foram selecionadas. Usando-se um pincel 
umedecido com as soluções, coletavam-se grupos de 20 larvas que, foram imersas 
na solução teste e controle por 1,5 minutos. Posteriormente, estas foram 
depositadas em placa de Petri vedadas com parafina em fusão e mantidas a 
temperatura ambiente. Usou-se, ainda controle negativo (polietilenoglicol – 12,5%) e 
positivo (Permetrina – 2,5mg/mL). Nos cálculos estatísticos empregou-se análise de 
variância, seguida de teste de comparação das médias. Os testes com larvas 
apresentaram morte em até seis horas após a exposição. Assim, o EE apresentou 
efeito para as larvas do R. sanguíneus, portanto, tal extrato aparece como 
alternativa no controle deste ectoparasito principalmente onde a resistência tenha se 
estabelecido. 
 
Palavras-chave: Resistência, ectoparasitas, fitoterapia 
 
Introdução 

Os carrapaticidas constituem o principal mecanismo de controle dos ixodides, 
particularmente do R sanguineus (Latrielli, 1806). Os primeiros carrapticidas foram 
os arsênicos (1849), depois os clorados como o toxafeno o DDT e BHC (1952), os 
fosforados (décadas de 50 e 60), as amidinas (década de 70), os piretróides (década 
de 80) e por último os quimioterápicos com ação inseticida (FURLOG citado por 
CHAGAS et al, 2002). 

Inseticidas e acaricidas provocam certo grau de poluição ambiental, além 
disso, com o uso inadequado dos métodos de controle existentes, os carrapatos 
vêm se tornando extremamente resistentes aos carrapaticidas sintéticos. 

Os produtos naturais podem ser de interesse no combate a esses 
ectoparasitos. Porque o conhecimento sobre sua atividade biológica pode levar a 
aplicação direta do próprio produto natural ou de produtos resultantes de 
modificação estruturais. Ainda podem permitir o conhecimento e a compreensão da 
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função de um produto químico na natureza e levar a novas estratégias no manejo de 
ixodídeos (PRATES, 1998). 

Alternativas ao controle químico do carrapato têm despertado bastante 
interesse. Acredita-se que a aplicação de extratos vegetais possa causar o 
desenvolvimento bem mais lento da resistência, atingir somente espécies alvo, 
serem biodegradáveis, não causarem poluição ambiental e diminuírem 
drasticamente o problema do resíduo (CHAGAS et al, 2004). 

Outro aspecto a ser considerado quanto ao desenvolvimento do carrapaticida 
é a sua atividade ovicida e larvicida, ou seja, sua capacidade de bloquear a 
ovipostura bem como promover a mortalidade larval. Sabe-se que de um modo geral 
os criadores só tratam seus animais que estejam infestados com fêmeas 
ingurgitadas, sem levar em consideração a presença de larvas ou ninfas em função 
de não vê-las, porém é importante que a pesquisa científica avaliar a atividade de 
um composto sobre ovos e larvas. 

Este trabalho teve o objetivo de estudar a influência do extrato etanólico da 
planta S versicolor sobre larvas de R sanguineus. 
 
Metodologia 

A planta Simarouba versicolor, St. Hill pertencente à família Simaroubaceae e 
conhecida popularmente como pau-paraíba, caixeta, marubá, gavilan e negrilho, foi 
coletada no município de Angical–PI, no período de janeiro/2003 e identificada no 
“Herbário Graziela Barroso”/UFPI exsicata nº 14.301/TEPB. A casca da planta após 
ser cortada em pedaços menores foi submetida à secagem em uma estufa de 
circulação de ar forçada durante três dias a uma temperatura máxima de 55ºC. Após 
completa secagem, o material foi triturado em moinho e acondicionado em um frasco 
de vidro hermeticamente fechado. 

O extrato etanólico foi obtido através de maceração a frio após quatro 
extrações sucessivas. Posteriormente, este foi filtrado, em seguida concentrado 
utilizando-se um evaporador rotativo e liofilizador. O extrato foi diluído em 
polietilenoglicol obtendo-se uma concentração de 12,5mg/mL. 

As teleóginas de R sanguineus foram coletadas encontradas em muros, 
paredes, madeiramento de telhado e no piso, escondidas em frestas para oviposição 
de casas Teresina, PI, cuja temperatura é 28,8°C e precipitação pluviométrica de 
1,360mm na média anual (SUDENE, 1990). 20 teleóginas foram acondicionadas em 
tubos de polietileno e transportadas ao laboratório. Posteriormente foram lavadas 
em água destilada, secas em papel toalha e individualizadas para realizarem a 
oviposição. Das oviposturas constitui-se um “pool” de ovos os quais foram 
acondicionados em tubo, identificados e vedados com algodão hidrófilo e umedecido 
mantendo a umidade no interior dos tubos. 

Utilizaram-se o extrato etanólico na concentração de 12,5, 6,25, 3,125, 1,562, 
0,753mg/mL, tendo como controle negativo o polietilenoglicol e controle positivo, 
Permetrina 2,5mg/mL (dosagem recomendada para cães). O tubo com o “pool” de 
larvas foi colocado sobre um Becker de 1000mL, disposto no centro de uma forma 
de alumínio (24,5cmx5cm) com água até sua metade. As larvas, ao saírem do tubo 
eram colhidas co um pincel nº 4, apenas larvas com boa capacidade locomotora 
foram aproveitadas. Com outro pincel, umedecido nas soluções testes, as larvas 
foram colhidas e imediatamente imersas nas placas de Petri. Após 1,5 minutos elas 
foram colocadas sobre o centro do papel filtro do dispositivo de contenção de larvas 
para ensaios com acaricidas (FERNANDES, 1997, ligeiramente adaptado), 
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afastadas umas das outras para facilitar sua observação. Colocaram-se no mínimo 
20 larvas por dispositivo, construído a partir de placa de Petri descartável, papel filtro 
quantitativo e parafina. A placa foi lacrada colocando-se entre as suas bordas 
parafina em fusão. Para cada concentração foram utilizados 10 dispositivos bem 
como para os grupos controle. 

Os dispositivos foram mantidos à temperatura e umidade relativa ambiente. 
Para observar a interação entre as larvas e as soluções, os dispositivos foram 
levados ao microscópio estereoscópio no tempo 0, 6, 12 e 24 horas após a imersão. 
Onde se registrou, em cada horário, os efeitos toxicológicos e a mortalidade. Para 
possibilitar a comparação dos resultados com os de outros pesquisadores, foram 
utilizados nos bioensaios larvas com 14 a 21 dias, e para efeito de cálculo de 
mortalidade, larvas sem capacidade locomotora foram consideradas mortas (FAO, 
1995). 

Para verificar a influência da variável tempo, na eficiência larvicida foi aplicado 
teste de qui-quadrado (x2), a um nível de 5% de significância. A eficiência dos 
tratamentos foi interpretada de acordo com o estabelecido pela Organização Mundial 
de Saúde (WHO, 1970), e pelo Ministério da Agricultura que preconiza para ao 
registro do acaricida mortalidade mínima de 95% dos ixodídeos na dosagem 
recomendada (Ministério da Agricultura, 1990). 
 
Resultados e Discussão 

As oviposturas obtiveram de 90 a 100% de eclosão, concordando com 
FERNANDES (2000).  

A mortalidade das larvas desse carrapato foi observada até a 24ah (padrão da 
WHO, 1992) foi de 100%, em todas as concentrações estudadas. Entretanto, as 
larvas desse carrapato diferiram entre a 6ah e a 24ah. Resultados semelhantes foram 
encontrados para o permetrina (2,5mg/mL) sobre o R.sanguineus em relação ao 
grupo teste. 

Esses dados fortalecem a hipótese de que R. sanguineus, é mais resistente 
devido a instituição de medidas de combate ser mais freqüente, haja vista que os 
cães vivem mais próximos dos humanos, até pelo uso indiscriminado de produtos 
desenvolvidos para uso em outros animais, principalmente os carrapaticidas de uso 
em bovinos, ou com inseticidas domiciliares (FERNANDES & SILVA, 1999) em 
dosagens e aplicações variadas (FERNANDES, 1997b). 

No trabalho de PRATES et al. (1998), a (+)-cânfora levou 60 minutos para 
causar mortalidade de 100% das larvas de B. microplus, enquanto que a (+)-
isopinocânfona precisou de 45 minutos de contato. 

O dispositivo de contenção de larvas utilizado nesta pesquisa (FERNANDES, 
1997), por ser fechado, eliminou o risco de confundir movimentação espontânea de 
larvas vivas com deslocamento de larvas mortas, provocadas pela respiração de 
quem as observa. Não demonstrou toxicidade por não apresentar mortalidade no 
Grupo controle, ainda demonstrou segurança por não permitir fuga de larvas. 
 
Conclusão 

De acordo com tais resultados, a S. versicolor provoca mortalidade de 100% 
das larvas do carrapato, revelando-se como alternativa de controle desse ixodideo, 
podendo ainda contribuir na elaboração de uma nova estratégia de controle, onde a 
resistência a outros acaricidas tenha se desenvolvido. 
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Resumo 
Esse trabalho consistiu numa investigação sobre a ocorrência de casos de hepatite 
viral no município de Porto Nacional - TO nos anos de 2008 e 2009. Esses valores 
por sua vez forma comparados com dados fornecidos pela literatura no intuito de 
traçar o perfil desse município, caracterizando – o quanto a sua situação em relação 
a outras regiões brasileiras. Os dados foram coletados na Secretaria Municipal de 
Saúde de Porto Nacional – TO,  referentes aos casos de hepatite viral entre os anos 
2008 e 2009. No ano de 2008, 43 casos forma notificados sendo que o sexo 
feminino teve maior predominância de contaminação (58,2%). No ano de 2008 a 
faixa etária mais atingida foi entre 5 e 9 anos. Já o ano de 2009 o número de caos 
de notificação de hepatite viral foi menor (33 casos), tendo predominância em 
indivíduos do sexo masculino (63.6%). Acredita-se maiores investimento em 
saneamento básico e higiene pessoal, além de investimentos em vacinação fizer 
esses números caíssem de um ano para o outro e que houvesse uma melhoria da 
qualidade da saúde da comunidade de Porto Nacional – TO. 
Palavras - chave: Hepatite viral, Porto Nacional – TO,   
 
Introdução 

A história das hepatites virais remonta há vários milênios (FONSECA, 2010), 
e até os dias de hoje apresentam-se como um grande problema de saúde pública no 
mundo e no Brasil. São doenças provocadas por diferentes agentes etiológicos, com 
tropismo primário pelo tecido hepático, que apresentam características 
epidemiológicas, clínicas e laboratoriais semelhantes, porém, com importantes 
particularidades (BRASIL, 2005).  

A distribuição viral é universal, sendo que a magnitude dos diferentes tipos 
varia de região para região. No Brasil, também há grande variação regional na 
prevalência de cada um dos agentes etiológicos. As hepatites virais têm grande 
importância pelo número de indivíduos atingidos e pela possibilidade de 
complicações das formas agudas e crônicas (BRASIL, 2005). 

Das cinco hepatites virais conhecidas, as mais importantes para a saúde 
pública, são as causadas pelo Vírus B e C, isto devido ao fato de ambas atingirem 
uma larga distribuição geográfica e o enorme número de infectados, além de 
apresentarem elevado potencial de cronificação, estando intimamente associadas ao 
aparecimento de graves afecções hepáticas destacando-se a cirrose e o carcinoma 
(PASSOS, 2003, p.31) 
 Este trabalho teve como objetivo apresentar o perfil dos casos de hepatite 
viral notificados no município de Porto Nacional – TO, no ano de 2008 e 2009.  
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Metodologia 
Os dados foram obtidos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN) em parceria com a  Secretaria Municipal de Saúde de Porto Nacional – TO.  
Foi realizado análises descritivas dos casos notificados, através do software BIoEst 
5.0. 
 
Resultados e Discussões 

No ano de 2008, 43 casos de hepatites foram notificados, sendo que o mês 
de agosto foi o que apresentou a maior incidência de casos. Já em 2009, o número 
de notificações total alcançou 33 casos, sendo setembro o mês com maior 
incidência (Figura 01).Quando comparados esse dados relacionando-os quanto ao 
sexo, observa-se que em 2008 (58,2%) dos casos foram notificados no sexo 
feminino (Figura 02), e em 2009, esse percentual caiu para (36,4%), tendo o maior 
número atingindo nesse ano em pessoas do sexo masculino (Figura 03). 

 

 
Figura 01: Frequência por classificação fina segundo mês e ano de 

notificação. 

  

 

Figura 02: Frequência de Hepatite Viral em 
Porto Nacional - TO por sexo (2008) 

 

 

Figura 03: Frequência de Hepatite Viral em 
Porto Nacional - TO por sexo (2009) 

  
Brasil e colaboradores (2003) no período de estudo entre janeiro de 1990 a 

dezembro de 1997 no Estado do Amazonas, do qual estudaram sobre a prevalência 
de marcadores para o vírus da hepatite B, obteve que dos 97 casos, 73,3% era do 
sexo masculino e 24,7% do sexo feminino. Os acometimentos de maior frequência 
estiveram na faixa etária em maiores de 20 anos.   
 Quando analisado a freqüência da hepatite viral em Porto Nacional por 
classificação Etiológica segundo o mês da notificação em 2008 verificou-se que, 
aqueles do tipo A apresentou uma média de 6.62 com desvio padrão de 2.75, 
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enquanto o ano de 2009 apresentou sua média em 2.75 com desvio padrão de 1.66 
(Tabela 01).  

Ano Nº de casos Média Mediana Moda Desvio Padrão 

2008 43 6.62 2.5 2 2.75 
2009 33 2.75 2 2 1.66 

Tabela 01: Comparação de frequência mensal de incidência de hepatite viral A em 
Porto Nacional – TO entre 2008 e 2009.  

Observou-se também que dos 43 casos notificados no ano de 2008, 31 
resultaram em casos ignorados e brancos, 1caso não se aplicou a nenhum dos 
testes (FIGURA 04).  

 
Figura 04: Frequência por classificação etiológica segundo mês de notificação em 
2008. 

Segundo os dados apresentados pela secretaria de saúde, em Porto Nacional 
no ano de 2008 as pessoas notificadas com Hepatite viral infectadas pelo vírus do 
tipo B, alcançou uma média de 0.25 com desvio padrão de 0.45. 

PASSO (2003) afirma que a hepatite B permanece como um dos mais graves 
problemas de saúde pública em muitos países, apesar de, nos anos recentes, a 
vacina específica e as campanhas educativas contra a AIDS terem contribuído para 
uma tendência de redução da sua prevalência no âmbito mundial. Estimando que, 
aproximadamente 5% da população mundial sejam portadores crônicos da VHB, dos 
quais 60 milhões deverão morrer devido ao hepatocarcinoma e 45 milhões pelas 
consequências da cirrose hepática.  

Durante as investigações sobre a incidência da hepatite viral em Porto 
nacional, percebeu-se que em 2008 essa doença foi mais relevante na faixa etária 
entre 5 e 9 anos do qual apresentou uma média de 0.83 (Figura 05). 

 
Figura 05: Faixa etária da incidência de hepatite viral em Porto Nacional - TO, em 
2008.  
 Os dados apresentados não estabeleceram o tipo de vírus relacionado a cada 
faixa etária, porém, sabe-se que a hepatite A é mais frequente na infância, e que 
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maneiras profiláticas como a higiene após o uso do banheiro, lavar os alimentos 
antes de ingeri-los são de extrema importância para combater a essa doença. Logo 
acredita-se que o trabalho de vacinação e a mobilização para a higienização fizeram 
com que esse déficit em 2008 com a faixa etária de 5 a 9 anos fosse amenizado. 
 Chavez e colaboradores (2003),  estudando a hepatite B no Brasil e no 
Estado de Santa Catarina, percebeu que o maior número de casos de hepatite A 
esteve na faixa etária entre 5 a 9 ano, e a do tipo B entre 20 a 49 anos, 
características similares aos dados obtidos no município de  Porto Nacional – TO.  
 Ferreira & Silveira (2004), ao realizar o estudo de soroprevalência da hepatite 
B em quatro capitais brasileiras, mostrou que a alta prevalência foi observada na 
região norte do país, com taxas significativamente mais elevadas no grupo de baixo 
nível socioeconômico e entre adolescentes. 
 Toledo (2007) declara que no Tocantins, nos últimos sete anos foram 
registrados 2.642 casos de hepatite A, sendo ela a mais comum. O vírus do tipo B 
teve 1.166 casos registrados entre 1999 e 2006 e o do tipo C, 175 casos 
confirmados nos últimos sete anos. Não havendo registros di tipo D e E nesse 
Estado. 
 
Conclusão 

Campanhas educacionais e preventivas devem ser aplicadas pelas 
autoridades locais de saúde, os resultados presentes no estudo indicam que a 
necessidade de adoção de medidas que visem o controle e o tratamento dos casos 
já existentes, bem como a prevenção da transmissão e do surgimento de novos 
casos através de campanhas de vacinação e medidas educativas.   
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Resumo 
A Bioética Personalista possui referência antropológica e, portanto, se centra no 
reconhecimento da pessoa humana. As relações entre as pessoas e das pessoas 
consigo mesmas implicam no envolvimento individual de cada um, envolvimento 
este que é orientado pelos princípios propostos pelo Personalismo Ontologicamente 
Fundado. O presente estudo objetivou apresentar tais princípios na perspectiva de 
Ramos (2009) e ressaltar os pontos em que eles são enriquecidos com o Ministério 
da Igreja. Para tanto, apresentou-se os princípios da Bioética Personalista; uma 
breve alusão aos princípios elencados no Compêndio Oficial da Doutrina Social da 
Igreja e, a seguir, uma descrição dos referidos pontos. No decorrer do processo foi 
observado que os princípios em ambos os casos são hierarquizados numa 
sequência lógica e interdependente. Foi observado ainda que o Magistério da Igreja 
por meio do Compêndio da Doutrina Social da Igreja possui vários pontos que 
valorizam os princípios da Bioética Personalista e se constitui como um instrumento 
muito importante para sinalizar o envolvimento pessoal e, consequentemente, da 
sociedade como um todo garantindo sua salubridade e equidade. 
Palavras-chave: Bioética personalista-social; igreja; princípios. 
 
Introdução 

Os conhecimentos biológicos, sobretudo no âmbito das Ciências da Vida e da 
Saúde têm merecido destaque na contemporaneidade. Os progressos tecnológicos 
nessa área estão bastante desenvolvidos e trazem consigo questões de ordem 
ética2 que pressupõe a moral3. Tais questões são norteadas por princípios e 
valores. 

Para Singer (2004, p.01), a bioética não se apresenta como uma nova ética, 
nem como uma disciplina e tão pouco como uma nova ciência. Constitui-se, 
sobretudo, a uma prática centrada num discurso de interseção entre todas as 
tecnociências, isto é, designa um conjunto de pesquisas, de discursos e práticas, via 
de regra pluridisciplinares, que têm por objeto esclarecer e resolver questões éticas 
suscitadas pelos avanços e a aplicação das tecnociências biomédicas. 

                                                           
2
 “Ética vem do grego ethos (moradia). É o bem (Platão), pois somente ele permite que alcancemos 

nosso fim, que consiste em sentirmos bem em nossa casa.. Para Aristóteles, o centro do ethos 
(moradia) é a felicidade, não no sentido subjetivo moderno, mas no sentido objetivo, como aquele 
estado de autonomia vivido no nível pessoal e no nível social (polis).” (BOFF, 2000, p. 35-36). 
3
 Moral (mos-mores, em latim) significa, exatamente, os costumes e os valores de uma determinada 

cultura. Como “são muitos e próprios de cada cultura, tais valores e hábitos fundam várias morais.” 
(BOFF, 2000, p. 36). 
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A Bioética Personalista numa visão antropológica reconhece a vida da pessoa 
humana como se estivesse no vértice apical de uma pirâmide de princípios que a 
sustentam e a norteiam. Tais princípios não são isolados, pelo contrário, forma um 
todo. Ao se interagir com o outro acaba criando sua própria identidade e constituindo 
a sociedade. 

O personalismo ontologicamente fundado propõe um método de reflexão para 
os dilemas éticos gerado pelas experiências elementares da pessoa humana a partir 
da referida interação. Ramos (2009, p. 39-55), estudiosos dessa modalidade 
específica da bioética, traz tais reflexões à tona, relacionando-as ao exercício 
profissional na área da saúde. 

O presente trabalho objetivou de uma forma geral apresentar tais princípios 
na perspectiva da bioética personalista, enaltecendo os principais pontos do 
Magistério da Igreja Católica que os enriquece significativamente, bem como os 
seus pontos de intersecção.  

 
Metodologia 

Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a pessoa e a vida humana; 
os princípios que norteiam a Bioética Personalista; e os principais princípios 
descritos no Compêndio da Doutrina Social da Igreja. A seguir, realizou-se a 
triangulação dos dados obtidos com o intuito principal de potencializar as 
informações obtidas, encontrando-se os pontos de intersecção em que o Magistério 
da Igreja poderia contribuir com a efetiva prática dos princípios fundamentados 
Bioética Personalista, caracterizando-se, portanto, como uma pesquisa de caráter 
qualitativo e descritivo. 
 
Resultados e Discussão 

No que diz respeito à pessoa e a vida humana, a concepção adotada por 
Ramos (2009, p. 39), parte essencialmente da pessoa humana. Cada pessoa na sua 
unitotalidade se relaciona com as outras no dia-a-dia, segundo a qual a maior 
riqueza estaria no fato de se melhorar a percepção da experiência de „sermos 
pessoas‟ e de reflexão sobre isso. 

De acordo com a Bioética Personalista pôde-se citar os seguintes princípios: 
1) defesa da vida física; 2) liberdade e a responsabilidade; 3) totalidade ou princípio 
terapêutico; 4) sociabilidade e subsidiariedade.  

O primeiro e prioritário princípio que rege todos os outros é o de „Defesa da 
Vida Física‟, entendida aqui como o corpo ou ainda parte significativa de nossa 
existência e que garante a nossa ação, a significação da vida. Não podendo ser 
entendido como um objeto tem-se o direito e o dever de protegê-lo por meio da 
tutela da vida física, da integridade do corpo e do código genético. 

O segundo princípio a ser apresentado, „Liberdade e Responsabilidade‟, se 
apresentam como um bloco indissociável e garantem o princípio da „Defesa da Vida 
Física‟. Para a aproximação do objeto por ora apresentado, procedeu-se uma 
contextualização histórica dos diferentes sentidos que a Liberdade veio assumindo. 
O sentido da „Liberdade de” e o da „Liberdade para‟. 

A ação reflexiva da liberdade requer a responsabilidade. Na perspectiva de 
Sen (2000, p.280), a responsabilidade requer liberdade e esta é, ao mesmo tempo, a 
condição necessária e suficiente da responsabilidade.  
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O terceiro princípio „Totalidade ou Princípio Terapêutico‟ é característico da 
atividade dos profissionais de saúde e refere-se à intervenção na parte doente do 
corpo da pessoa sem desprezar a sua unidade orgânica na existência da pessoa. 

O quarto e último princípio „Sociabilidade e Subsidiariedade‟, foi abordado 
partindo-se do pressuposto de que a vida social é a manifestação da natureza 
humana, da reciprocidade do auto-conhecimento a partir das relações com as coisas 
e com as outras pessoas.  

Elencando os principais princípios descritos no Compêndio da Doutrina Social 
da Igreja, no seu capítulo III – a Pessoa e Seus Direitos pode-se inferir que a Igreja 
vê no homem o próprio Deus vivo, ou seja, que somos todos irmãos. Outra 
abordagem do referido capítulo „A Pessoa Humana‟, nos coloca que o homem é a 
criatura à imagem de Deus. Sendo assim, essa relação Homem-Deus reflete na 
dimensão social e enaltece a reciprocidade que deve haver entre o Homem e a 
Mulher como verdadeiros guardiões da vida. 

A seguir o Magistério convida à reflexão sobre o „Drama do Pecado‟ que 
aparece na forma de ferida no íntimo humano quando ofendemos os valores e a 
dignidade dos outros, causando também feridas sociais. O pecado social age contra 
a justiça, contra os direitos da vida (Eutanásia, homicídios, aborto, etc.). Num 
terceiro momento, „A pessoa Humana e os Seus Vários Perfis‟, o compêndio 
indissocia o homem e a sociedade e ressalta a sua dignidade, prevista pela fé cristã. 
Nesse contexto, o Magistério da Igreja nos elucida sobre a unidade da pessoa: o 
Homem foi criado por Deus em corpo e alma; o corpo representa o mundo material e 
a espiritualidade a superação e a clareza da realidade.  

Outro perfil da pessoa humana a nós apresentado foi o da liberdade da 
pessoa. Nesse ponto o Magistério a Igreja adverte que a dignidade humana 
pressupõe a liberdade de escolha, porém o poder de determinar o bem ou o mal não 
é humano e sim Divino. Contudo, somente a conversão interior libertaria as 
injustiças e promoveria a liberdade e a dignidade humanas. 

A Liberdade estaria vinculada à verdade (comunhão com Deus) e à lei natural 
(equidade) e seria limitada. Isto implicaria em responsabilidades. A verdade seria 
julgada pelo juízo da consciência que nos levaria a assumir responsabilidades. Outro 
aspecto relevante é que a igualdade em dignidade de todas as pessoas, onde Deus 
não faz distinção entre as pessoas e nos prega a convivência harmoniosa. 

Ainda delinando os vários perfis da pessoa humana, o compêndio nos 
apresenta as questões relacionadas à Sociabilidade e a Subsidiariedade. No âmbito 
social, a Igreja nos prega: que a pessoa é um ser social e isso a distingue dos 
demais seres; que as práticas altruístas valem a pena; e que devemos respeitar o 
pluralismo cultural, bem como os Direitos Humanos. Quanto à Subsidiariedade A 
Igreja sugere uma organização oficial que proteja a dignidade da vida humana e a 
saúde da sociedade em geral. 
 
Conclusões 

Relacionando pontos de intersecção em que o Magistério da Igreja poderia 
contribuir com a efetiva prática dos princípios fundamentados Bioética Personalista, 
quando a Doutrina Social da Igreja prega a reciprocidade entre Homem e Mulher por 
serem imagem e semelhança de Deus, expressão e guardiães da vida, o Ministério 
da Igreja está contribuindo muito com o „Princípio da Defesa da Vida Física‟ e da 
„Liberdade e Responsabilidade‟. Isto vale, sobretudo, porque a partir de tal 
conotação a Liberdade dos casais não envolve desfrutes e arbitrariedades, não abre 
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espaço para o egoísmo. Podem-se citar aqui os casos de aborto, pesquisas com 
embriões dentre outros, todos relacionados às questões bioéticas contemporâneas. 

O drama do pecado também é outro ponto que oxigena o „Princípio da Defesa 
da Pessoa Física‟ e o „Princípio da Sociabilidade e Subsidiariedade‟. A partir do 
momento em que a Doutrina Social da Igreja coloca que ferir a dignidade do 
próximo, seja quem for, abre uma ferida social que origina injustiças e 
desigualdades, ela acaba nos revelando sua propriedade de oxigenar tais princípios 
bioéticos. 

Outro ponto que facilita a utilização dos princípios bioéticos a partir do 
Magistério da Igreja é o da unidade da pessoa em corpo e alma que fundamenta o 
„Princípio da Defesa da Vida Física‟ que, como se viu anteriormente, é o primeiro e 
prioritário dentre os outros. A maior contribuição é a de validação da importância de 
garantir a saúde material e espiritual da pessoa humana. 

O „Princípio da Totalidade‟ também foi contemplado pelo Magistério da Igreja 
num sentido de reforçar sua importância principalmente no que se refere às 
condições da ação de „efeito duplo‟, onde uma intervenção mutiladora só se justifica 
se for decorrente de um projeto salvífico próprio, excluindo qualquer possibilidade 
bioética de comercialização de órgãos e tecidos, por exemplo, ou ainda de 
mercantilização de embriões humanos congelados e descartados pelos casais nas 
clínicas de fertilização, dentre outros. 

Outra forte contribuição da Igreja no sentido de enriquecer tais princípios, em 
especial o da “Sociabilidade e a Subsidiariedade‟, estaria ligado ao enfoque que nos 
é passado pela Doutrina Cristã da promoção do altruísmo e do respeito à pluralidade 
social. Ao mesmo tempo em que sugere que os organismos oficiais atendam e 
auxiliem as organizações intermediárias nesse importante processo de valorização 
da sociedade.  

Contudo, o Ministério da Igreja pode e deve agir no sentido de enriquecer os 
princípios que regem a Bioética Personalista que afeta de forma contundente o seio 
da nossa sociedade na medida em que o desenvolvimento da biotecnologia, 
sobretudo, ligada à área da saúde avança no sentido de provocar dilema bioéticos e 
gerar injustiças e desigualdades sociais. 
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Resumo- Esse estudo possui como objetivo geral analisar a estruturação e 
implementação da tecnologia wireless nas indústrias da cidade de Palmas no estado 
do Tocantins, para tanto foram utilizadas das pesquisas bibliográficas, exploratórias 
descritiva com abordagem quantitativa através de questionário estruturado no qual 
continham dez perguntas que foram aplicadas aos gestores das empresas que usam 
desta tecnologia na cidade de Palmas, capital do Tocantins buscando o 
entendimento dos fatores que influenciam na difusão da mesma. Nota-se que as 
redes sem fio fornecem uma série de vantagens sobre as redes convencionais, já 
que não está limitado ao uso de cabos, o que lhes concede uma maior mobilidade e 
liberdade de localização, Isto as torna-a fortes concorrentes das redes 
convencionais em locais onde é necessária uma grande mobilidade dos terminais. 
Apesar de certas restrições quanto a custo, disponibilidade, padrões universais e 
segurança, as Tecnologias de Informação Móveis e Sem Fio se propagam 
rapidamente. 
Palavras-chave: Tecnologia da informação móvel; Tecnologia; Rede Wireless 
 
 Introdução 

As tecnologias Móveis, Sem Fio estão entre os assuntos mais discutidos na 
área de Sistemas de Informação atualmente. Com o crescimento da telefonia móvel, 
banda larga e redes sem fio, a mobilidade e a computação em múltiplas plataformas 
e aparelhos tornam-se cada vez mais factíveis. 

A tecnologia wireless (rede sem fios) permite a conexão entre diferentes 
pontos sem a necessidade do uso de cabos, seja ele telefônico, coaxial ou óptico 
por meio de equipamentos que usam radiofreqüência (comunicação via ondas de 
rádio) ou comunicação via infravermelho, como em dispositivos compatíveis com 
IrDA.  

Wireless é uma tecnologia capaz de unir terminais eletrônicos, geralmente 
computadores, entre si devido às ondas de rádio ou infravermelho, sem a 
necessidade de utilizar cabos de conexão entre eles (LOPES 2008).  

O uso da tecnologia wireless vai desde transceptores de rádio como walkie-
talkies até satélites artificiais no espaço. Seu uso mais comum é em redes de 
computadores, onde a grande maioria dos usuários utiliza-se da mesma para 
navegar pela Internet no escritório, em um bar, um aeroporto, um parque, em casa, 
etc.  

Uma rede de computadores sem fios são redes que utilizam ondas 
eletromagnéticas ao invés de cabos, tendo sua classificação baseada na área de 
abrangência delas: redes pessoais ou curta distância (WPAN), redes locais (WLAN), 
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redes metropolitanas (WMAN) e redes geograficamente distribuídas ou de longa 
distância (WWAN).  

Apesar de certas restrições quanto a custo, disponibilidade, padrões 
universais e segurança, as Tecnologias de Informação Móveis e Sem Fio se 
propagam mundialmente e, da mesma forma, no mercado brasileiro.  

Entre os tipos de conexões, a ADSL se mantém como a mais popular entre as 
empresas com mais de dez funcionários que as utiliza em mais de 65% seguidas de 
acesso a cabo de 22% 

Com isso, esse artigo traz a seguinte problemática: como funciona a 
estruturação e a implementação da tecnologia wireless nas indústrias de Palmas? 
 Para responder a pergunta ora explicitada esse estudo possui como objetivo 
geral analisar a estruturação e implementação da tecnologia wireless nas indústrias 
de Palmas. 
 Dando segmento, este artigo teve como objetivo analisar a estruturação e a 
implementação da Tecnologia Wireless nas indústrias de Palmas. Na segunda parte 
é apresentado o referencial teórico, no momento que são discutidos temas 
relacionados às Telecomunicações no Brasil a partir da década de 90, por 
conseguinte as diferentes modalidades de conexão, abordando ainda sobre 
Tecnologias de Informação Sem Fio (wireless). 
 
Metodologia  

O objetivo deste artigo é angariar informações pertinentes a transmissão de 
dados via Wireless. Para tanto foram utilizadas pesquisas bibliográficas, 
exploratórias descritiva com abordagem quantitativa através de questionário 
estruturado de 10 perguntas que foram aplicados aos gestores de empresas que 
usam esta a tecnologia na cidade de Palmas, capital do Tocantins buscando o 
entendimento dos fatores que influenciam na difusão da mesma. 

Para busca de entendimento dos conceitos aqui defendidos foi realizada uma 
pesquisa quantitativa em empresas situadas na cidade de Palmas no estado do 
Tocantins que fazem uso da tecnologia Wireless em suas instalações.   

 
Análise Dos Resultados 

Foram observados aspectos quantitativos entre os usuários dessa tecnologia 
com o objetivo de verificar a aceitação quanto a implantação da tecnologia Wireless.  
Vejamos abaixo os resultados da pesquisa quantitativa realizada através de 
questionário estruturado em visitas a empresas que atuam na capital tocantinense. 

 
 

Figura 3: Publico Alvo 
Fonte: Da pesquisa (2011) 

 Quando o assunto são os tipos de serviços que utilizam as transmissões de 
dados sem fios, as empresas do setor de vendas dão um banho sobre as demais, 
seguidas daquelas que estão atuando no setor de prestação de serviços. A 
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consultoria tem sua menor utilização nesse sentido, possivelmente pela conclusão 
que pode-se ter quando analisamos a figura 06. 
 

 
Figura 4: Custo operacional 
Fonte: Da pesquisa (2011) 

 No requisito custo de implantação da transmissão de dados via Wireless nos 
seus empreendimentos, as empresas expressam de forma contundente seu apelo 
financeiro para essa tecnologia.  

 
         
 

 Na verificação dos resultados da figura acima, percebe-se que em sua 
maioria a velocidade de conexão perde espaço sensivelmente as transmissões 
convencionais.  
 

 
  
 
              
 Nota-se que, no fator segurança, a falta de confiabilidade no sigilo das 
informações nas tramitações de informações dentro das instituições não existe um 
índice de confiabilidade nos sistemas Wireless. Talvez por isso as empresas que 

Figura 5: Qualidade 

 Fonte: Da pesquisa (2011) 

 

Figura 6: Segurança 

Fonte: Da pesquisa (2011) 
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trabalham com consultoria e mercado tenham uma restrição mais expressiva quanto 
a utilização do Wireless. 

 
  
 

 A manutenção, como se percebe acima, tem unanimidade em seu baixo 
custo, o explica a grande expansão no mercado atual. 
 
Conclusão 
 Este artigo teve como objetivo angariar informações pertinentes a transmissão 
de dados via Wireless. O tema abordado possui sua relevância levando em 
considerações que as empresas com maior tempo de atuação, utilizam-se da 
tecnologia wireless com maior frequência. No entanto, entre elas, percebem-se 
divergências quando o assunto é manutenção nesses sistemas. 
 Neste estudo fica evidente que embora empresas usuárias dessa tecnologia 
tenham maior tempo de atuação nos seus respectivos ramos de atuação, as de 
menores portes aderem com maior frequência a essa forma de conexão.  

Entende-se com isso que a qualidade de transmissão de dados nos sistemas 
wireless, embora possuindo custos menos elevados, não impõem um consenso às 
empresas que optam por esta forma de tecnologia. Contudo, fica evidente que no 
conceito de segurança as tecnologias convencionais – via cabos – inferem maior 
credibilidade. 
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Figura 7: Manutenção 

Fonte: Da pesquisa (2011) 
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Resumo 
O funcionamento de uma hidrelétrica consiste na transformação de energia cinética 
do deslocamento de grandes massas de água em energia mecânica e desta por 
processos eletromagnéticos em energia elétrica, será mais detalhado e 
especificado cada parte desse processo usado pelas Usinas Hidrelétricas. Esse 
artigo tem como objetivo apontar como ocorre o processo de geração de energia 
em Usinas Hidrelétricas. Um dos fatores que será explicado no artigo adiante, que 
o Brasil tem uma das fontes mais limpa de energia e é um dos países que mais 
produzem energia elétrica por meio das Usinas Hidrelétricas ou por pequenas 
Usinas hidrelétricas, que será aprofundado a seguir. O processo de geração de 
energia elétrica em Usinas Hidrelétricas acontece por modificações de varias 
formas de energia, energia potencial, energia mecânica energia cinética ate chegar 
energia elétrica. Assim será explicado como acontece à transformação e geração 
de energia nas Usinas Hidrelétricas. Para analisar os mecanismos de geração de 
energia elétrica das usinas hidrelétricas, determinou-se o grau de eficiência técnica 
das usinas hidrelétricas por meio da metodologia de pesquisa qualitativa. A 
pesquisa foi feita na Usina Hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães com a elaboração 
de entrevista para ter um resultado mais técnico e preciso. Os principais temas 
discutidos foram energia, eletricidade e geração de energia elétrica em Usinas 
Hidrelétricas, contendo suas vantagens e desvantagens. 
 
Palavras chaves: geração de energia em usinas hidrelétricas e energia 
 
Introdução 

Basicamente a energia está em todo universo, e em diferentes modos energia 
calorífica, cinética, elétrica, eletromagnética, mecânica, potencial, química e 
radiante, podendo também ser transformáveis umas nas outras, e todas capazes 
de provocar fenômenos bem determinados e característicos nos sistemas físicos. 

No entanto, essa energia precisa ser transformada para a sua utilização no 
crescimento, desenvolvimento e bem estar da população, a energia elétrica que é o 
foco desse artigo para explicar a sua geração em Usinas Hidrelétricas tem 
importância fundamental para o desenvolvimento, inclusive o desenvolvimento 
sustentável, pois possibilita a elaboração e acompanhamento de projetos 
biotecnológicos que dependem de sua existência para a realização. 

O Brasil possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, do total 
de usinas, 159 são hidrelétricas, 320 são pequenas centrais hidrelétricas (PCH‟s) e 
227 centrais geradoras hidrelétricas (pequenas usinas hidrelétricas). 

De acordo com Moreno (2010), existe um projeto que irá ser implantado para 
operar em 2012, que terá capacidade instalada na geração de 70MW e com a 
melhoria dos processos, o consumo próprio de energia da usina passará de 17 
MW/h para 13 MW/h, assim tendo uma melhoria a respeito de racionamentos. E 
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concluiu Dario Gaeta (2010), informando que o Brasil começara a vender energia 
em Abril de 2012, seguindo os padrões desse projeto. 

O uso da força das águas para gerar energia é bastante antigo e começou com 
a utilização das chamadas “noras”, ou rodas d‟água do tipo horizontal, que através 
da ação direta de uma queda d‟água produz energia mecânica e são usadas desde 
o século I a.C.. A partir do século XVII, com o surgimento de tecnologias como o 
motor, o dínamo, a lâmpada e a turbina hidráulica, foi possível converter a energia 
mecânica em eletricidade. 

Neste artigo ressaltara a importância de geração de energia em Usinas 
hidrelétricas. Assim o artigo apresenta a seguinte problemática: Como acontece o 
processo de geração de energia em Usinas Hidrelétricas? 

Para responder questionamento elabora-se o seguinte objetivo, apontar como 
ocorre o processo de geração de energia em Usinas Hidrelétricas. 
 
Metodologia 
  Este trabalho relata a importância de geração de energia em Usinas 
Hidrelétricas e como acontece o processo de geração de energia em Usinas 
Hidrelétricas, este que é um dos vários processos envolvidos para a obtenção da 
energia elétrica nas indústrias, residências e cidades. 

Sendo assim procurou caracterizar as formas de energias que existem durante 
o processo de geração de energia que já foi citada, e para isso foi necessário uma 
pesquisa com diversas bibliografias, abrangendo diversos autores que dentre eles 
pode se citar, Solbes, Tarin, Andréia Moreno, Gaeta. 

Pesquisa cientifica é um processo de busca, tratamento e transformação de 
informações, levado a efeito segundo determinado regras fornecidas pela 
Metodologia da pesquisa (MOREIRA, 2000). 

Apontar uma pesquisa com uma idéia cientifica 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 (MENEZES, 2001). 

A metodologia adotada foi qualitativa na parte teórica que é diz respeito à 
representatividade das matérias pesquisadas de interesse histórico para ser 
estudado (GIL, 1991). 

Para Rodrigues (2007) a pesquisa qualitativa é diferente da pesquisa 
quantitativa, porque esta ultima esta relacionada à quantificação, analise e 
interpretação de dados obtidos mediante pesquisa. O enfoque da pesquisa, neste 
caso, esta voltado para análise e a interpretação dos resultados, trabalhando a 
estatística.   
 
Resultados e Discussão 
 Os entrevistados Eligton da Silva e Eduardo Costa são eletrotécnicos 
formados no Centro Estadual de Educação Tecnológico Paula Souza (CEETPS) na 
cidade de Ilha Solteira no estado de São Paulo. Com mais de 10 anos de profissão, 
os mesmos atuam no setor elétrico do estado do Tocantins desde o ano de 2000, 
também foram uns dos primeiros a trabalhara desde o inicio da criação da Usina, 
atuando como técnicos de manutenção na UHE Luiz Eduardo Magalhães. 
 O resumo apresentado, busca analisar as abordagens e técnicas que 
chamaram atenção do grupo, na visita técnica feita na Usina Hidrelétrica Luiz 
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Eduardo Magalhães, que trouxe fatores importantes para o desenvolvimento do 
trabalho e que será explicado. 
 Com o acompanhamento dos eletrotécnicos da Usina, Eligton da Silva e 
Eduardo Costa, ficou claro apontar as vantagens e falhas das técnicas analisadas. 
Nessa etapa do artigo tem um papel importante na organização das informações 
que mostraram suas devidas aplicações no processo de geração de energia em 
Usina Hidrelétrica. 
 De acordo com Eligton e Eduardo, uma das vantagens que uma Usina 
Hidrelétrica pode trazer é melhorar a capacidade energética Brasileira, garantindo 
uma maior confiabilidade e qualidade no fornecimento de energia elétrica. Outra 
vantagem apontada é quando está na fase de construção e operação de uma Usina 
Hidrelétrica, gerando empregos diretos e indiretos. Além disso, aumenta a receita 
fiscal do município e com sua instalação proporciona para a sociedade derredor, 
lazeres e esportes náuticos. 
 Os entrevistados explicam as falhas das técnicas. Uma das principais 
desvantagens de uma Usina Hidrelétrica são os impactos ambientais, decorrentes 
de sua construção que são minimizados através do PBA‟s (Programa Básicos 
Ambientais) que são desenvolvidos para compensar de maneira positiva os 
impactos ambientais. Outro fator negativo na construção de uma Usina Hidrelétrica 
é se não tiver escada de peixe criado pela própria Usina, pode interferir no 
processo da Piracema onde acontece a subida dos peixes no rio para a 
reprodução.  
 Eduardo explica o funcionamento da Usina Hidrelétrica Luiz Eduardo 
Magalhães a respeito da preservação do meio ambiente: Todos impactos gerados 
pela construção da Usina, tende a ser minimizados pelo PBA‟s que existe para 
remanejamento da população ribeirinha que vivia pelos meios de vida gerados pelo 
rio e é dado o suporte a essas pessoas por pelo menos 10 anos depois da 
construção e a revisão dos PBA‟s são freqüentes na área devastada a fim de 
proporciona uma estabilidade da fauna e da flora atingidas pela Usina Hidrelétrica.  
 O entrevistado explica também que o processo de geração de energia de uma 
Usina Hidrelétrica começa com o movimento mecânico e com a força da água 
impulsiona o eixo da turbina, e com as pás gera uma fonte de energia em corrente 
continua, fazendo movimentos circulares produzindo um fluxo de magnetismo, 
transformando a energia em corrente alternada, essa corrente é interligado com um 
transformador elevador responsável por interligar a geração com o sistema de 
transmissão e conseqüentemente a distribuição da energia elétrica. E em estudos 
mais diretos é a energia cinética transformada em energia mecânica que é 
modificada em energia elétrica. 
 O processo que controla as maquina que faz acontecer toda a 
esquematização acima é dado por sistema inteligente e programável, conhecido 
como PLC. Uma unidade geradora é construída de vários sensores que transmitem 
centenas de informações para o PLC a todo o momento. 
  Essas informações são tratadas na sala de comandos, assistida 24 horas por 
operadores que trabalham em escala de revezamento, onde os mesmos são 
responsáveis pela supervisão geradoras, todas as informações de alarme, 
proteções, comandos, medições, dentre outros.  
 Estão vinculados a um software chamado de SDSC (Sistema Digital de 
Supervisão e Controle) que é a principal ferramenta de trabalho do operador. O 
SDSC recebe e envia dados para os PLC‟s (Controladores Lógicos Programáveis) 
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instalados no vertedouro, na subestação, nos sistema auxiliar da UHE e em cada 
unidade geradora que, por sua vez faz o papel de um concentrador de dados, 
responsável por direcionar comandos como partida de maquina, parada de 
maquina, aumento ou redução de potencia ativa, aumento ou redução de tensão. 
 Eduardo ira explica como a UHE Luiz Eduardo Magalhães faz a manutenção 
das maquinas de geração: A UHE possui uma equipe de manutenção tanto da 
parte elétrica e também da parte mecânica, onde são realizadas manutenções 
periódicas, não só nas Unidades Geradoras e sim também nos Sistemas Auxiliares 
que compõem a mesma, em relação especifica a Unidade Geradora é realizada a 
manutenção preventiva BIENAL onde, é retirada a mesma de operação, esgotado 
toda água envolvente ao poço da turbina para ser possível realizar os reparos de 
Cavitação detectados nas pás, é realizado os ensaios elétricos de todos os 
sistemas auxiliares, dentre outros.  
 Com o objetivo de prolongar a vida útil de todos os equipamentos 
pertencentes à Unidade Geradora garantindo assim a confiabilidade e o 
desempenho da Geração.  
 Segundo os eletrotécnicos a UHE tem 05 Unidades Geradora sendo cada 
uma de 180,5MW de capacidade instalada, totalizando 902,5MW de potência 
máxima instalada, onde no ano de 2005 a demanda máxima total do Estado do 
Tocantins poderia ser suprida por apenas uma Unidade Geradora da UHE. 
 Foi possível percebe que a UHE tem uma grande preocupação com os 
impactos ambientais que acontece durante a construção.  E também percebe os 
passos técnicos realizado em uma UHE que são: geração, transmissão, 
controladores da maquinas, e de manutenção das maquinas. O objetivo da análise 
é a reflexão crítica da relação entre certa diversidade de variáveis.  
 De acordo com os entrevistados, ao criar uma Usina Hidrelétrica, no decorre 
de sua construção acontece vários impactos ambientais que vão ter que ser 
corrigidos ao logo do tempo com a ajuda do PBA‟s. Porém das vantagens da 
Usinas são satisfatória para o bem estar da população e do desenvolvimento.  
  
Conclusões 
 O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo abrangente sobre a geração 
de energia por Usinas Hidrelétricas e apontar como ocorre o processo de geração 
de energia em Usinas Hidrelétricas. Segundo alguns estudos, Os maiores 
produtores mundiais de energia elétrica, a partir da energia hídrica, são os Estados 
Unidos, o Canadá e o Brasil. 
 Percebe-se que a área de geração de energia é importante e interessante para 
todos, e que esse setor possui grande potencial energético para muitos anos. 
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Resumo 
Este estudo teve como objetivo, analisar as características, aplicação, vantagens e 
desvantagens da tecnologia de comunicação móvel conhecida como 3G. Para a 
elaboração do trabalho, utilizou-se de pesquisa bibliográfica realizada na internet, e 
de entrevistas a profissionais da área. Os principais assuntos discutidos foram a 
evolução da comunicação móvel, os benefícios trazidos pela melhoria da 
comunicação móvel, a cobertura da rede 3G no Brasil e no Tocantins, os problemas 
encontrados, e quais são as expectativas sobre o futuro da comunicação móvel, 
especificamente a 3G. Foi possível notar com esse estudo que a comunicação 
móvel evoluiu muito nos últimos anos, possibilitando uma série de recursos antes 
impossível. 
 
Palavras-chave: Tecnologia, Inovação; 3G 
 
Introdução 

A tecnologia de telefonia móvel surgiu com a necessidade da população de se 
comunicar com maior rapidez e liberdade. 

A telefonia móvel foi introduzida no Brasil em 1972, por um sistema anterior à 
tecnologia celular, um sistema de baixa capacidade. Onde só havia 150 receptores. 
A demanda foi surgindo e a tecnologia foi avançando tornando os equipamentos 
mais acessíveis à população. 

As novas tecnologias de comunicação, dando ênfase à Internet e atualmente 
aos telefones celulares, vêm modificando a maneira como os indivíduos interagem 
na sociedade. No século passado, esses meios de comunicação eram 
comercializados por pessoas/empresas com o intuito de serem utilizados como um 
instrumento de dominação, considerados como um meio de alienação de massas 
(Tucherman,2003). Na contemporaneidade, estamos assistindo como novas formas 
de relacionamento interpessoal podem ser dominantes com a utilização da 
Comunicação Mediada por Computador (CMC). 

Nos anos de 1970 e 1980, conforme Anderson 2006, a cultura de massa se 
encontrava no pico. Hoje, os sucessos já não atingem tantos indivíduos de uma 
sociedade como antigamente. Os álbuns mais vendidos são aqueles produzidos no 
pico da cultura de massa, ou seja, a cultura consumida atualmente é de 
antigamente. Os meios de comunicação tradicionais (impresso, TV e rádio), 
sobretudo sofrem neste contexto de mudança, propondo novas formas de interação. 

A internet aparece nesse contexto como um novo mercado em crescimento 
acelerado, expandindo o conhecimento ao alcance de todos e ainda promovendo 
acesso a conteúdos até então nem imaginados. “O principal efeito de toda essa 
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conectividade é acesso ilimitado e sem restrições a culturas e a conteúdos de todas 
as espécies, desde a tendência dominante até os veios mais remotos dos 
movimentos subterrâneos” (Anderson,2006.) A nova geração possui um mundo em 
banda larga onde não existem barreiras para o conhecimento, trocas das mais 
diversas experiências e a facilidade de se obter uma informação ou conteúdo 
instantaneamente. 

As tecnologias 3G permitem às operadoras da rede oferecerem a seus 
usuários uma ampla gama dos mais avançados serviços, já que possuem uma 
capacidade de rede maior por causa de uma melhora na eficiência espectral. Entre 
os serviços há telefonia por voz e transmissão de dados a longas distâncias, tudo 
em um ambiente móvel. 

Divulgam-se as funções da tecnologia 3G, porem não se sabe como e qual é 
a estrutura da empresa de telecomunicação responsável pela distribuição do sinal 
ate nossos equipamentos. 

Como surgiu a tecnologia 3G? 
Nesse artigo tem como objetivo analisar como foi a evolução da comunicação 

móvel até a tecnologia 3G. 
 
Metodologia 

Pesquisa é um conjunto de ações, propostas para encontrar a solução para 
um problema, que têm por base procedimentos racionais e sistemáticos. A pesquisa 
é realizada quando se tem um problema e não se têm informações para solucioná-
lo. A pesquisa qualitativa o ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e 
o pesquisador é o instrumento-chave. O estudo de caso levantou dados de uma 
empresa de telecomunicação com disponibilização de acesso a tecnologia 3G, nesta 
caso a pesquisa descritiva estuda a origem da tecnologia 3G e benefícios da 
tecnologia 3G, ao passo que a pesquisa explicativa enfatiza os equipamentos, bem 
como os métodos utilizados para o acesso do usuário à tecnologia 3G para os seus 
usuários. 
 
Resultados e Discussão  

Segundo o engenheiro em telecomunicações da operadora VIVO no 
Tocantins, senhor Ademir Augusto, as vantagens da tecnologia de telefonia móvel 
3G, são a flexibilidade e a otimização da rede, além de possibilitar taxas elevadas de 
tráfego em relação às tecnologias anteriores. A tecnologia 3G vem revolucionar por 
marcar a evolução do conceito de telefonia que aprendemos até hoje com um canal 
de freqüência e tempo dedicado para cada usuário/conexão.  

A rede 2G trás suas funcionalidades pela comutação de circuitos, ou seja, 
destina-se uma faixa de freqüência no espaço de tempo para cada conexão de 
dados ou voz. Mas a tecnologia 3G se utiliza de comutação de pacotes, todas as 
trocas de informações são tratadas como tráfego de bits, permitindo 
encaminhamentos de dados diversificados, através de algoritmos que utilizam a 
banda ociosa de uma conexão para ampliar as taxas de outras (impossível na 
conexão de circuitos), somando a tudo isto, tem-se a elevada capacidade dos 
equipamentos que seguem a demanda crescente de tráfego de dados. 

Sobre a disponibilização desse serviço no estado do Tocantins, ele 
informou que ainda é pequena a difusão pelas operadoras da tecnologia 3G. Que 
hoje, há cobertura 3G em apenas 4 cidades. Porém sabe-se que a população é 
carente de opções em telecomunicações e que o estudo da rentabilidade deve ser 
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tratado com apelo regional, pois onde as opções de comunicação são poucas (ex.: 
falta de banda larga fixa em pequenas cidades), a aceitação/inclusão de usuários a 
uma nova tecnologia geralmente é alta, trazendo retorno às empresas investidoras. 

Sua opinião se sobre a estrutura usada pelas operadoras de telefonia seria 
suficiente para atender a demanda do estado, é que como já é conhecido que 
apenas as maiores cidades do Tocantins possuem a tecnologia 3G. Que todo o 
custo envolvido na implantação de uma tecnologia torna o investimento em cidades 
com baixa população pouco viável frente ao retorno necessário. Porém, o aumento 
da planta das operadoras é crescente, tentando acompanhar o aumento de 
consumo dos usuários desta tecnologia no nosso estado. 

Quanto a demanda da necessidade para atender o estado, ele comentou que 
a real demanda de uma localidade só é conhecida quando se há a oferta do produto. 

No caso do Tocantins, nas cidades onde há a tecnologia, a 
aceitação/consumo do mesmo é intensa. Então, é necessário que as operadoras 
ofertem o 3G nas localidades, para que a população faça uso e dê retorno esperado 
ao investimento das operadoras nestas localidades. 

O gestor comentou sobre sua expectativa de evolução da tecnologia 3G no 
estado, que podemos considerar o histórico das tecnologias móveis para que já 
houvesse, ou ainda está em funcionamento.  AMPS, TDMA, CDMA (no Brasil pela 
Vivo), e por fim o GSM amplamente difundido. Percebemos que é cada vez maior a 
quantidades de cidades cobertas no Estado do Tocantins a cada tecnologia que se 
estabelece. Com o 3G, ele crê que não será diferente, pois a rentabilidade do 
tráfego de dados está ultrapassando a de voz, e o 3G possibilita isso com melhor 
eficiência. 

A determinação segundo a Anatel, para a obrigatoriedade para com a 
operadora instale uma rede 3G em uma cidade, vale somente para as cidades que 
são capitais, e para cidades com mais de 200 mil habitantes. No caso do Tocantins, 
essa obrigatoriedade vale apenas para Palmas, por ser capital, e não haver outra 
cidade no Tocantins com mais de 200 mil habitantes. No caso da VIVO, ela atende, 
além de Palmas, Gurupi, Araguaína e Paraíso, principalmente por ver viabilidade 
econômica nessas cidades. 

Nos próximos anos, haverá no Brasil, dois grandes eventos mundiais de 
esporte, a Copa Mundial de Futebol, em 2014, e as Olimpíadas do Esporte em 2016. 
Para isso, já está havendo um grande investimento no setor de telecomunicações, 
principalmente em equipamentos para aumentar, melhorar a velocidade no tráfego 
de dados, possibilitando assim, a qualidade de inúmeros serviços, tais como 
telefonia móvel, TV digital, transmissões ao vivo. 

Sobre os valores das tarifas da telefonia móvel, elas são baseadas em fatores 
como: custo operacional, concorrência, oferta-procura. Geralmente, os valores 
praticados entre as operadoras de telefonia são semelhantes. O que difere as tarifas 
são de acordo com o perfil de quem as usa. Portanto, ao adquirir um aparelho 
celular, é importante pesquisar entre as operadoras, qual a que tem um plano mais 
em conta ao perfil avaliado. Assim como o acréscimo de cidades cobertas por 
telefonia celular acontece, os aumentos de cobertura das tecnologias de ponta vão 
sendo também ampliadas, partindo das maiores até alcançar as menores cidades. 
 
Conclusões 
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Em todo o contexto da evolução das tecnologias de comunicação móvel, e 
aparelhos de telefonia celular, pode-se observar uma crescente inovação de 
características e capacidades em um prazo de tempo extremamente curto.  

É nítido o avanço de aplicações, de que tal evolução possa favorecer a vida 
das pessoas, permitindo a elas terem acesso a informações da forma mais cômoda 
possível. Apesar de um simples celular não substituir as necessidades de um 
computador ou um monitor de polegadas, permitirá o acesso a informações 
disponíveis na grande rede por um aparelho de bolso, com baixo consumo elétrico, 
permitindo o acesso de regiões remotas com altas taxas de transferência, onde 
métodos convencionais de comunicação estão distantes. Temos agora uma nova 
abertura de acesso a dados e a inclusão digital em âmbito geográfico, além de uma 
abertura de mercado e serviços que só vem a facilitar a melhora do nível de vida do 
cidadão. 

Apesar da evolução da tecnologia móvel no Brasil, há uma carência de 
investimentos no setor por parte das operadoras, que se mantêm atrasada em 
relação à de outros países. No Estado do Tocantins, que está na região mais 
precária, propicia a tecnologia 3G somente nas grandes cidades, limitados a poucos 
quilômetros destes centros, mas já se notam construções de torres para ampliação 
da rede celular. 
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