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APRESENTAÇÃO 

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

são de caráter científico, multidisciplinar, são dois eventos promovido pela Vice Direção 

de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade Católica do Tocantins – FACTO, através 

da Coordenação de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação. 

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

pesquisas desenvolvidas por acadêmicos dos cursos de graduação, estagiários e 

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

A II Jornada de Extensão tem por objetivo principal a divulgação das atividades 

de extensão desenvolvidas pelo corpo discente e docente da Instituição. 

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 

da II Jornada de Iniciação Científica e II Jornada de Extensão os resultados de diversas 

pesquisas realizadas pelos discente, docentes e pesquisadores internos e de outras 

Instituições. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

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

 

 
4 

 

SUMÁRIO 
 

1. COMPORTAMENTO DE UM GENÓTIPO DE COQUEIRO (COCOS NUCIFERA L.) 
NA FASE DE GERMINAÇÃO DE MUDAS, SOB DIFERENTES SISTEMAS DE 
PRODUÇÃO ............................................................................................................... 9 

2. USO AGRONÔMICO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS NA PRODUTIVIDADE E 
CONTROLE DE NEMATÓIDES EM HORTALIÇA: EFEITO DE DIFERENTES 
RESÍDUOS ORGÂNICOS SOBRE MELOIDOGYNEINCOGNITA NA CULTURA DA 
CENOURA. .............................................................................................................. 14 

3. RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NO ESTADO DO TOCANTINS 
UTILIZANDO BIOSSÓLIDOS .................................................................................. 19 

4. INDUÇÃO DE ENRAIZAMENTO EM ESTACAS DE ACEROLA ATRAVÉS DA 
UTILIZAÇÃO DO EXTRATO DE TIRIRICA ............................................................. 23 

5. BUSCA LOCAL ITERATIVA APLICADA AO PROBLEMA DA ÁRVORE DE 
STEINER EUCLIDIANA NO RN ............................................................................... 29 

6. A IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA PORTUGUESA NA COMUNICAÇÃO 
EMPRESARIAL: LINGUAGEM E FORMALIDADE ................................................. 33 

7. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: UMA ÊNFASE NA SATISFAÇÃO DOS 
FUNCIONÁRIOS EM UMA CONCESSIONÁRIA FIAT NA CIDADE DE PALMAS-TO 
QUANTO À OPERACIONALIZAÇÃO DA FERRAMENTA. .................................... 39 

8. JUROS DE FINANCIAMENTOS DE AUTOMÓVEIS DOS ACADÊMICOS DA 
FACULDADE CATÓLICA DO TOCANTINS: UMA ANALISE SOBRE AS OPÇÕES DE 
FINANCIAMENTO. .................................................................................................. 47 

9. EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ORGANIZAÇÕES: O CASO DE EMPRESAS NA 
CIDADE DE PALMAS-TO ........................................................................................ 53 

10. ASPECTOS GERAIS SOBRE A PRODUÇÃO DE EUCALIPTO NO ESTADO DO 
TOCANTINS ............................................................................................................. 60 

11. CARACTERIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DE FLORESTAS PLANTADAS NO ESTADO 
DO TOCANTINS ...................................................................................................... 65 

12. USO DE DIFERENTES DOSES DE CAMA DE FRANGO COMO FONTE DE 
FERTILIZANTE PARA O DESENVOVIMENTO DA CULTURA DA ALFACE. ....... 68 

13. A IMPORTÂNCIA DA EFICÁCIA NAS MEDIDAS DE CONTROLE OFICIAL DA 
MICOSPHAERELLA FIJIENSIS EM RELAÇÃO AO COMÉRCIO DE BANANA NO 
TOCANTINS. ............................................................................................................ 72 

14. CRESCIMENTO INICIAL DE TRÊS GENÓTIPOS DE PIMENTA MALAGUETA 
SUBTIDOS EM SUBSTRATO AUTOCLAVADO E NÃO AUTOCLAVADO ............ 75 

15. USO DE BIOFERTILIZANTES EM ÁREA DE PASTAGEM PARA 
DETERMINAÇÃO DE ALGUMAS CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS ............ 79 



 

 

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

 

 
5 

 

16. POTENCIAL GERMINATIVO DE TRÊS CULTIVARES DE PIMENTA 
MALAGUETA SUBMETIDAS AO SUBSTRATO AUTOCLAVADO E NÃO 
AUTOCLAVADO ...................................................................................................... 83 

17. POTENCIAL GERMINATIVO DE VARIEDADES DE ALFACE 
COMERCIALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PALMAS – TO ..................................... 87 

18. DESENVOLVIMENTO DO RABANETE EM FUNÇÃO DA INCIDÊNCIA 
LUMINOSA .............................................................................................................. 92 

19. DESENVOLVIMENTO INICIAL DE COPA DE TRÊS GENÓTIPOS DE PIMENTA 
MALAGUETA SUBTIDOS EM SUBSTRATO AUTOCLAVADO E NÃO 
AUTOCLAVADO ...................................................................................................... 97 

20. AÇÃO FUNGITÓXICA ÓLEO DE NIM SOBRE Colletotrichum sp. ISOLADO DO 
CAJUEIRO ............................................................................................................. 102 

21. PRODUÇÃO DE FITOMASSA DE DIFERENTES ADUBOS VERDES PARA A 
REGIÃO DE PALMAS-TO ..................................................................................... 107 

22. ALELOPATIA DE ADUBOS VERDES NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE 
CENOURA ............................................................................................................. 111 

23. ANÁLISE DA CADEIA PRODUTIVA DA CANA-DE-AÇÚCAR NA REGIÃO 
NORTE DO BRASIL .............................................................................................. 115 

24. ANTAGONISMO IN VITRO DE TRICHODERMA SP. SOBRE SCLEOROTIUM 
ROLFSII, AGENTE CAUSAL DA MURCHA DE ESCLERÓCIO ........................... 120 

25. AVALIAÇÃO IN VITRO DO ÓLEO DE NIM SOBRE A TAXA DE ECLOSÃO E 
IMOBILIDADE DE MELOIDOGYNE INCOGNITA ................................................. 124 

26. AVALIAÇÃO DE DIFERENTES MÉTODOS DE APLICAÇÃO DE ZINCO NA 
NUTRIÇÃO E NO CRESCIMENTO INICIAL DA CULTURA DO ARROZ ............. 129 

28. AVALIAÇÃO DE MONITORAMENTO DE FERTILIDADE DO SOLO COM 
ÊNFASE NA CULTURA DA CEBOLINHA COMUM NO CONTROLE DA 
ANTRACNOSE DAS FOLHAS .............................................................................. 134 

29. POTENCIAL DO TOCANTINS NA PRODUÇÃO DE ENERGIAS LIMPAS: 
DESAFIOS PARA AMPLIAR E DIVERSIFICAR A PRODUÇÃO TOCANTINENSE139 

30. EXTRATO AQUOSO DE PINHEIRO SIBERIANO NO COMPORTAMENTO DE 
MELOIDOGYNE INCOGNITA ................................................................................ 144 

31. CARACTERIZAÇÃO PREMILINAR DE UMA ÁREA AGRICULTÁVEL DE SOJA 
NO CERRADO PRÓXIMO AO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL-TO ............. 150 

32. IMPLANTAÇÃO DE HORTA NA ESCOLA ESTADUAL CASTRO ALVES 
UTILIZANDO GARRAFAS PET ............................................................................. 155 

33. AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE GENÓTIPOS DE BATATA-DOCE AO 
MELOIDOGYNE INCOGNITA ................................................................................ 158 

34. AVALIAÇÃO DA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE CENOURA SOB EFEITO 
DE QUATRO TEMPERATURAS ........................................................................... 163 



 

 

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

 

 
6 

 

35. EFICIÊNCIA DE FUNGICIDAS NO TRATAMENTO DE SEMENTES DE MILHO 
VISANDO O CONTROLE DE FUSARIUM SP. ...................................................... 168 

36. AS NOVAS FONTES DE ENERGIA E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
NO TOCANTINS .................................................................................................... 173 

37. A DEFESA DO MEIO AMBIENTE COMO PRINCÍPIO DA ORDEM ECONÔMICA 
FINANCEIRA ......................................................................................................... 177 

38. CRIMES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COMETIDOS POR PREFEITOS 
NO ESTADO DO TOCANTINS NO PERÍODO DE 2007 À 2011. .......................... 180 

39. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: LIÇÕES DE CIDADANIA,  
NASCER PARA TER DIREITOS E CRESCER CUMPRINDO OS DEVERES ...... 182 

40. EDUCAÇÃO AMBIENTAL: ANALISE SOBRE A AGENDA 21 ESCOLAR DO 
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS ............ 186 

41. AVALIAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA DA CIDADE 
DE PALMAS-TO. ................................................................................................... 191 

42. PROJETO DA EXTENSÃO ECOTRILHA NA FACULDADE CATÓLICA DO 
TOCANTINS: RESULTADOS PRELIMINARES. ................................................... 195 

43. EDUCAÇÃO AMBIENTAL: CASO DA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES NO 
MUNICÍPIO DE SAMPAIO, ESTADO DO TOCANTINS ........................................ 198 

44. MÉTODOS PARA A SUPERAÇÃO DA QUEBRA DE DORMÊNCIA DE 
CARYOCAR BRASILIENSE CAMB. ..................................................................... 202 

45. QUANTIFICAÇÃO DE FOCOS DE CALOR NA APA DA SERRA DO LAJEADO – 
PALMAS/TO - PERIODO DE 2008 À AGOSTO DE 2011 ..................................... 206 

46. ANÁLISE DE PARÂMETROS FÍSICOS-QUÍMICOS DO RIO TAQUARUÇU . 211 

47. BUSCA DE CAMINHOS DENTRO DE UM LABIRINTO UTILIZANDO 
ALGORITMO GENÉTICO ...................................................................................... 215 

48. CHAMILO MOBILE: USABILIDADE E PERSISTÊNCIA ................................. 220 

49. MINERAÇÃO DE DADOS – ESTUDO E APLICAÇÃO NA BASE DE DADOS DA 
FACULDADE CATÓLICA DO TOCANTINS .......................................................... 225 

50. DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO MÓVEL CORPORATIVA PARA 
FACULDADE CATÓLICA DO TOCANTINS .......................................................... 228 

51. ESTUTO DO FRAMEWORK GRAILS DE DESENVOLVIMENTO ÁGIL ......... 232 

52. APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS DE DEFINIÇÃO DE ROTAS 
UTILIZANDO A API ANDROID DO GOOGLE MAPS ........................................... 237 

53. SISTEMA DE CALCULOS ESTATÍSTICOS .................................................... 240 

54. SOFTWARE PARA CÁLCULOS ESTATÍSTICOS UTILIZANDO ORIENTAÇÃO A 
OBJETOS .............................................................................................................. 244 

55. INCLUSÃO DIGITAL EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS ......................... 248 



 

 

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

 

 
7 

 

56. ESTUDO DE METODOLOGIAS PARA PROPORCIONAR A INCLUSÃO DIGITAL 
EM COMUNIDADES AFRO DESCENDENTES DO TOCANTINS ........................ 253 

57. PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO PARA 
DISPOSITIVOS MÓVEIS PARA O CÁLCULO AUTOMATIZADO DA ÁREA FOLIAR
 258 

58. UM ESTUDO DAS DISCUSSÕES E LEIS SOBRE REGULAMENTAÇÃO DAS 
PROFISSÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .......................................... 263 

59. ESTUDO DE FERRAMENTAS E METODOLOGIAS PARA ESTIMATIVAS DE 
CUSTO E TEMPO VOLTADAS AO GERENCIAMENTO DE PROJETOS. ........... 266 

60. DIVERSIDADE GENÉTICA DOS SURUBINS PSEUDOPLATYSTOMA SPP. 
(SILURIFORMES: PIMELODIDAE) PRODUZIDOS NAS PISCICULTURAS DO 
TOCANTINS E MATO GROSSO. .......................................................................... 270 

61. COMPARATIVO DO GANHO DE PESO ENTRE ANIMAIS CASTRADOS E 
INTEIROS DA ESPÉCIE RATTUS NORVEGICUS ............................................... 274 

62. PROJETO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E 
DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS AOS PRODUTORES RURAIS DO 
ASSENTAMENTO LOTEAMENTO COQUEIRINHO, NAS INSTALAÇÕES DO 
CAMPUS II DA FACTO.......................................................................................... 278 

63. FORMAÇÃO DO BANCO DE AMOSTRAS DE DNA DE PEIXES DA BACIA DO 
RIO ARAGUAIA-TOCANTINS ............................................................................... 282 

64. LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA DE UM CANAL DE IRRIGAÇÃO NO RIO 
CAIAPÓ (BACIA DO RIO ARAGUAIA) ................................................................. 288 

65. EFICÁCIA DA MOXIDECTINA E DO TRICLORFON EM OVINOS E CAPRINOS 
NATURALMENTE INFECTADOS NA REGIÃO CENTRAL DO TOCANTINS ...... 293 

66. A WICCA E AS RELAÇÕES RELIGIÃO E HOMEM NA BUSCA DA 
SOLIDARIEDADE .................................................................................................. 299 

67. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PORTADORES DE HEPATITES VIRAIS 
OCORRIDOS EM PORTO NACIONAL ................................................................. 302 

68. AS DIMENSÕES DA DESNUTRIÇÃO PROTÉICO-CALORICA NA CIDADE DE 
PORTO NACIONAL-TO ......................................................................................... 308 

69. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS NO 
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL - TOCANTINS ............................................. 314 

 

 

 
 
 



 

 

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

 

 
8 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE I 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq 
PIBIC/CNPq (2011/2012) 

  



 

 

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

 

 
9 

 

1. COMPORTAMENTO DE UM GENÓTIPO DE COQUEIRO (COCOS NUCIFERA L.) 
NA FASE DE GERMINAÇÃO DE MUDAS, SOB DIFERENTES SISTEMAS DE 
PRODUÇÃO 
 
 

Patrícia Resplandes Rocha dos Santos1; Marcus André Ribeiro Correia2; Cid 
Tacaoca Muraishi2 
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Resumo 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento de um genótipo de coqueiro anão 
na fase de germinação de mudas, sob diferentes sistemas de produção. O experimento 
foi conduzido na área experimental da Faculdade Católica do Tocantins, Campus de 
Ciências Agrárias em Palmas – TO. Foram avaliados os efeitos do genótipo anão-verde 
de Jiqui (AVeJ), nas posições de semeadura vertical e horizontal, com entalhe e sem 
entalhe, e ainda sob as condições de iluminação sombreada (50%) e a pleno sol. 
Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizados, contendo oito tratamentos e oito 
repetições, totalizando 64 unidades experimentais, sendo: 1 – Vertical/Sol/Sem entalhe 
(VSS); 2 – Vertical/Sol/Com entalhe (VSC); 3 – Horizontal/Sol/Sem entalhe (HSS); 4 – 
Horizontal/Sol/Com entalhe (HSC); 5 – Vertical/Sombra/Sem entalhe (VBS); 6 – 
Vertical/Sombra/Com entalhe (VBC); 7 – Horizontal/Sombra/Sem entalhe (HBS); 8 – 
Horizontal/Sombra/Com entalhe (HBC). Foi avaliada a percentagem de germinação, 
obtida através da relação: número de sementes colocadas para germinar pelo número 
de sementes germinadas, durante o período de avaliação (quatro meses). A análise 
estatística foi realizada com o auxilio do software ASSISTAT. O posicionamento de 
semeadura vertical e horizontal aliados com a presença ou ausência de entalhe não 
afetaram na germinação de sementes de coqueiro anão-verde de Jiqui (AVeJ). 
 
Palavras-chave: Entalhe; iluminação; posições de semeio. 
 
Introdução 

O coqueiro (Cocos nucifera L.) é uma palmeira perene originária do Sudeste 
Asiático e foi introduzida no Brasil em 1.553 pelos portugueses. A planta é considerada 
uma das árvores mais importantes do mundo, devido ser uma atividade que gera 
emprego e renda em vários países do globo, onde seus frutos podem ser consumidos 
in natura ou industrializados na forma de mais de 100 produtos e subprodutos 
(EMBRAPA, 2005). 

Segundo os dados do Agrianual (2012), o Brasil possui 261 mil hectares 
cultivados com a cultura do coqueiro e obteve em 2011 uma produção de 1,86 bilhões 
de frutos colhidos. Os dados evidenciam que, apesar de ser um dos grandes 
produtores mundiais, o Brasil apresenta baixa distribuição de produção da cultura 
concentrando a maior produção na região nordeste. 
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O sucesso da implantação de um coqueiral está na origem genética da semente, 
na formação, no vigor e na sanidade das mudas, que são indispensáveis para a 
obtenção de plantas que apresentem alta produtividade (FONTES et al. 1998). A 
germinação da semente é uma das principais características para se obter mudas 
vigorosas, isto por que normalmente existe uma relação positiva e significativa entre 
velocidade de germinação e produção de frutos (MELO et al. 2006). 

A carência de informações adequadas e direcionadas aos produtores sobre a 
implantação de um coqueiral denota como grande gargalo para o desenvolvimento 
econômico e social da cultura, principalmente no País. A fase de produção de mudas é 
a oportunidade em que o manejo adequado, pode melhorar o pegamento das mudas 
no campo e, ainda, o desenvolvimento inicial da planta, aumentando de forma 
significativa à eficiência na produção da cultura. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento de um genótipo de coqueiro 
anão na fase de germinação de mudas, sob diferentes sistemas de produção. 
 
Metodologia 

O experimento foi conduzido na área experimental da Faculdade Católica do 
Tocantins, Campus de Ciências Agrárias em Palmas – TO. Coordenadas geográficas 
48º16’34” W e 10º32’45” S em 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 1.600 mm, respectivamente (INMET, 2012). 

Foram avaliados os efeitos do genótipo anão-verde de Jiqui (AVeJ), nas posições 
de semeadura vertical e horizontal, com entalhe e sem entalhe, e ainda sob as 
condições de iluminação sombreada (50%) e a pleno sol. Esses fatores foram 
distribuídos no delineamento inteiramente casualizado, contendo oito tratamentos e oito 
repetições, totalizando 64 unidades experimentais, sendo: 1 – Vertical/Sol/Sem entalhe 
(VSS); 2 – Vertical/Sol/Com entalhe (VSC); 3 – Horizontal/Sol/Sem entalhe (HSS); 4 – 
Horizontal/Sol/Com entalhe (HSC); 5 – Vertical/Sombra/Sem entalhe (VBS); 6 – 
Vertical/Sombra/Com entalhe (VBC); 7 – Horizontal/Sombra/Sem entalhe (HBS); 8 – 
Horizontal/Sombra/Com entalhe (HBC). 

Os germinadouros constaram de canteiros preparados com 1,2 m de largura, 
sendo que um coberto com sombrite (50%) e outro a pleno sol. Dentro dos canteiros, 
foram colocadas as sementes, distribuídas de maneira uniforme e cobertas com areia 
até aproximadamente dois terços de suas alturas. Foram realizadas regas de 6 a 7 
litros de água por metro quadrado, durante a fase de germinadouro. A avaliação de 
percentagem de germinação foi encerrada aos 120 dias após a instalação do 
experimento. 

Foi avaliada a percentagem de germinação, obtida através da relação: número de 
sementes colocadas para germinar pelo número de sementes germinadas, durante o 
período de avaliação (quatro meses). 

A análise estatística foi realizada com o auxilio do software ASSISTAT. 
 
Resultados e Discussão 
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Na porcentagem de germinação, foi verificado que não houve diferença 
significativa entre os diferentes sistemas de produção de mudas de coqueiro anão-
verde de Jiqui (AVeJ) (Tabela 01). 
 
TABELA 01 – Médias de germinação de sementes de coqueiro anão aos 120 dias após 
semeadura. FACTO, 2012. 

Tratamento Média de germinação (%) 

Vertical/Sol/Sem entalhe 0.3750 a 
Vertical/Sol/Com entalhe 0.8750 a 

Horizontal/Sol/Sem entalhe 0.3750 a 
Horizontal/Sol/Com entalhe 0.6250 a 

Vertical/Sombra/Sem entalhe 0.3750 a 
Vertical/Sombra/Com entalhe 0.8750 a 

Horizontal/Sombra/Sem entalhe 0.5000 a 
Horizontal/Sombra/Com entalhe 0.6250 a 

*Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si, a 5% de probabilidade pelo 
teste de Tukey. 

 
Fontes et al. (2002) alega que a distribuição das sementes na posição horizontal 

ou vertical garante, indiferentemente dos fatores de disposição das sementes, boa 
germinação e desenvolvimento das mudas de coqueiro. 

Ao contrário, Embrapa (1986), orienta que seja feito o entalhe dos frutos, 
retirando-se com um facão um pedaço da casca fibrosa próximo ao lugar onde o fruto 
se prende ao cacho, escolhendo-se a protuberância mais elevada. Isto facilitará a 
hidratação do fruto e a saída da nova planta. 

Segundo Ramos et al. (2002), a opção pela distribuição das sementes na posição 
vertical no germinadouro é um processo que facilita o transporte, reduz o problema de 
quebra do coleto, dispensa o entalhe e permite maior número de sementes/m2. 

Fontes e Leal (1994), estudando o efeito do entalhe da semente sobre a 
germinação do coqueiro-gigante-do-Brasil, não constaram efeito significativo. Quando 
analisado o efeito do entalhe para a variedade de coqueiro anão-verde de Jiqui, 
evidenciamos que também não houve significância para germinação quando 
comparada as sementes sem entalhe. 

Embora, não diferenciem estatisticamente, os tratamentos que melhor 
apresentaram índices de germinação das sementes foram quando postas nos 
germinadouros Vertical/Sol/Com entalhe e Vertical/Sombra/Com entalhe, com médias 
equivalentes as 87,5% de germinação (Figura 01). Sequentemente, os tratamentos 
Horizontal/Sol/Com entalhe e Horizontal/Sombra/Com entalhe, obtiveram percentual de 
germinação de 62,5%. Quando as sementes foram semeadas Horizontal/Sombra/Sem 
entalhe, apenas 50% delas germinaram. Já os tratamentos Vertical/Sol/Sem entalhe, 
Horizontal/Sol/Sem entalhe e Vertical/Sombra/Sem entalhe, com 37,5%, apresentaram 
os menores valores de germinação aos 120 dias após a semeadura. 
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FIGURA 01 – Porcentagem de germinação de sementes de coqueiro anão aos 120 
dias após semeadura. FACTO, 2012. 
 

Faria et al. (2002), avaliou a diferença de germinação entre as sementes de 
coqueiro AVeJ mantidas à sombra e ao sol, onde as que cresceram à sombra, 
apresentaram maiores valores de percentagem de mudas aptas para o transplantio. 
Ainda que, não tenha havido significância entre os tratamentos, o 
Horizontal/Sombra/Sem entalhe obteve maior valor germinativo quando comparado às 
sementes desenvolvidas no Horizontal/Sol/Sem entalhe. 
 
Conclusões 

O posicionamento de semeadura vertical e horizontal aliados com a presença ou 
ausência de entalhe não afetaram na germinação de sementes de coqueiro anão-verde 
de Jiqui (AVeJ). 
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Resumo 
O aumento das áreas cultivadas com hortaliças tem sido uma constante no Estado do 
Tocantins, sendo essa medida, parte da estratégia econômica de produção local, que 
visa reduzir a dependência externa de abastecimento dessas olerícolas. Isso tem 
gerado importantes demandas para a pesquisa, principalmente, pelo desenvolvimento 
de técnicas alternativas, como o sistema de produção orgânica. Os nematoides das 
galhas causam grandes perdas em olerícolas, sendo economicamente importantes 
patógenos de hortaliças em todo o mundo. Pouco se conhece sobre a influência do uso 
de materiais orgânicos no controle de fitonematoides. Mediante o exposto, realizou-se 
experimento em casa de vegetação na área experimental agrícola da Faculdade 
Católica do Tocantins com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes resíduos 
orgânicos em solos cultivados com cenoura e infestados por nematoides de galhas 
(Meloidogyne incognita). Os resíduos orgânicos utilizados não reduziu a formação de 
galhas em raízes de cenoura. Não verificou a reprodução de M. incognita lodo de 
esgoto e casca de café. 
 
Palavras-chave: fitonematoides; horticultura orgânica; resíduos culturais. 
 
Introdução 

A produção de hortaliças é tradicionalmente cultivada por pequenos produtores, o 
que lhe confere grande importância econômica e social, sendo significativo o fator de 
agregação do homem no campo. Aliado a isso, a grande necessidade de adubação 
orgânica na cultura (Nakagawa et al., 1993), faz das hortaliças um importante 
componente no enfoque holístico da agricultura orgânica. 

A adubação orgânica tem grande importância no cultivo de hortaliças, 
principalmente, em solos de clima tropical, onde a queima da matéria orgânica se 
realiza intensamente, e o seu efeito é bastante conhecido nas propriedades físicas, 
químicas e biológicas do solo (Swift e Woomer, 1993). O adubo orgânico adicionado ao 
solo tem efeito imediato e ainda residual por meio de um processo mais lento de 
decomposição e liberação de nutrientes. Além disso, a matéria orgânica melhora as 
condições químicas, físicas e biológicas do solo, o que fornece o interesse de sua 
utilização como fonte de nitrogênio no cultivo de hortaliças (VIDIGAL et al., 1995).  

Na cultura da cenoura a adubação orgânica desempenha papel fundamental no 
aumento da produção de raízes comerciais e na diminuição de raízes deformadas, 
principalmente, em solos com baixo teor de matéria orgânica (Souza, 1990). Contudo, 
a resposta da cenoura à aplicação de fertilizantes é muito variável, devido a 



 

 

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

 

 
15 

 

diversidade na composição desses materiais. Entretanto, maiores quantidades de 
materiais orgânicos empregados no seu cultivo especialmente de estercos de animais 
e compostos orgânicos, têm sido responsáveis por aumento da produção. Gaweda 
(1997) verificou elevação na produção de raízes de cenoura em solo com elevado teor 
de matéria orgânica. 

Apesar do uso de adubo orgânico no solo ser uma prática bastante antiga, existe 
pouca informação sobre os efeitos de rendimento e qualidade da cenoura quando 
submetida à aplicação de diferentes compostos orgânicos (Ricci et al., 1994) ou a 
diferentes tipos de solo. 

A grande maioria dos trabalhos encontrados na literatura diz respeito compostos 
orgânicos, resíduos líquidos e restos vegetais, reportando seu efeito como 
melhoradores do solo e fornecedores de nutrientes. Considerando essas vantagens, a 
incorporação de resíduos orgânicos também pode ser utilizada como medida 
alternativa na redução de agentes fitopatogênicos que vivem no solo como os 
nematoides. A aplicação de material orgânico no solo tem propriedade de atuar de 
forma benéfica na população de microrganismos antagonistas, incrementando a 
produção de substâncias tóxicas aos nematoides e aumentando a supressividade 
(SOUZA, 2004; WANG et al., 2002) 

A suscetibilidade da cultura da cenoura aos nematoides, principalmente às 
espécies Meloidogyne javanica e M. incógnita é um fator de limitação na produção 
dessa hortaliça. Ambas as espécies causam galhas no sistema radicular, provocando 
deformações nas raízes que acarretam a perda da qualidade comercial. Além disso, o 
parasitismo por nematoides provocando a redução do desenvolvimento da planta e até 
morte na fase inicial. Para o manejo de nematoides em cultivos de hortaliças, a 
incorporação de matéria orgânica no solo sido umas das técnicas mais preconizadas. 
Várias fontes de matéria orgânica têm sido testadas visando à redução de populações 
nematoides fitoparasitas (VIAENE e ABAWI, 2009). 

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo avaliar o efeito desses 
resíduos orgânicos em solos cultivados com cenoura e infestados por nematoides de 
galhas (Meloidogyne incognita). 

 
Metodologia 

O experimento foi realizado em casa de vegetação na área experimental do 
Campus de Ciências Agrárias e Ambientais da Faculdade Católica do Tocantins, no 
período de fevereiro a abril de 2012. Os compostos da casca de café, casca de soja, 
torta de sementes de algodão e esterco de bovino utilizados foram cedidos por 
propriedades particulares. O lodo de esgoto foi proveniente da ETE – Estação de 
tratamento de esgoto da SANEATINS, localizada em Palmas-TO. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com seis 
tratamentos e cinco repetições. Os vasos constituíram solo autoclavado a temperatura 
de 120°C na proporção 3:1 de solo e areia, com capacidade para 2 L. Os tratamentos 
foram constituídos da adição de resíduos culturais ao substrato previamente preparado, 
na proporção de 30% do volume contido do vaso sendo: 1) testemunha; 2) casquinha 
de soja; 3) casca de café 4) torta da semente de algodão; 5) esterco de bovino e 6) 
lodo de esgoto. Estes foram homogeneizados junto ao solo a fim de obter uma 
interação residual mais eficiente ao atingir o sistema radicular da cenoura. 
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Em fevereiro de 2012, foram semeadas sementes de cenoura, variedade 
Alvorada, em bandeja de 200 células utilizando substrato a base de vermiculita. Após 
completar 30 dias estas foram selecionadas 60 plantas, sendo duas plantas por 
recipiente, para o transplante nos vasos com a adição de resíduos culturais e seus 
respectivos tratamentos. Logo, utilizou-se como fonte de inóculo plantas de quiabeiro 
(Abelmoschus esculentus) pertencente a área experimental do Campus de Ciências 
Agrárias e Ambientais da Faculdade Católica do Tocantins, onde foi feita a inoculação 
artificial utilizando-se 1000 ovos de M. incognita por vaso. 

Aos 60 dias após a inoculadas plantas de cenoura foram retiradas dos vasos e 
coletadas raízes com uma alíquota de 10g. As raízes foram cortadas em pequenos 
fragmentos e trituradas em liquidificador, após adição de 250 mL de água, por trinta 
segundos. Em seguida, passaram pela combinação dos métodos de peneiramento, 
flutuação e centrifugação em solução de sacarose de acordo com Coolen e D’Herde 
(1972) e Jenkins (1964). A suspensão obtida após a extração, contendo os 
nematoides, foi colocada em tubo de ensaio e levada ao banho-maria a 55º C para 
matar os nematoides. Para a identificação da espécie de gênero M. incognita foram 
preparadas várias lâminas de cada amostra e levadas ao microscópio para a 
identificação, com base nas características de posição da vulva, região labial e término 
da cauda. 

Após as avaliações, foi determinado o número de galhas, número de ovos, 
juvenis, além do peso da raiz pivotante. Os dados foram submetidos a análise de 
variância pelo teste F, e médias de comparadas pelo teste Tukey ao nível de 5% de 
probabilidades. 

 
Resultados e Discussão 

Os resultados referente ao experimento encontram-se nas tabelas 1 e 2.  No geral 
obsevou que a população de M. incognita foi baixa em todos os tratamentos. As 
variáveis apresentadas após a análise estatística demonstram que não houve efeito 
significativo dos diferentes resíduos orgânicos no índice de galhas e número de juvenis 
(J2).  

Nos tratamentos com casca de café e lodo de esgoto embora não tenha 
apresentaram diferença significativa para o número de ovos, comparados a testemunha 
é importante ressaltar as médias dos números de ovos foram zero comparadas a 
testemunha. Além disso, o número de ovos nos referidos tratamentos foram inferiores 
aos tratamentos com casquinha de soja. Possivelmente estes resíduos liberaram 
alguma sustância durante o processo de decomposição substância afetaram de alguma 
forma a reprodução. Este efeito pode ser explicado pelo fato de que a introdução de 
compostos ou resíduos orgânicos pode estimular a atividade de antagonistas biológicos 
do nematoide no solo (Mc SORLEY; GALLAHER, 1995). 
Tabela 1 - População de M. incognita em diferentes resíduos culturais adicionados 
ao solo para o cultivo da cenoura. 

Tratamentos 
Ovos 

(10 g de raíz) 
Juvenis 

(10 g de raíz) 

 Índice de 
galhas 

(10 g de raíz) 

Ttestemunha 5.78 ab 0.0 a 6.75 a 
Casquinha de soja 10.70 a 0.0 a 5.75 a 

Casquinha de café 0.0  b 0.0 a 6.50 a 
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Torta de de algodão 4.24 ab 2.4 a 6.00 a 
Esterco de bovino 3.82 ab 0.0 a 3.00 a 
Lodo de esgoto 0.0  b 0.0 a 5.75 a 

1
Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de 

Tukey. 

 
 Na tabela 2 observa-se que os tratamentos esterco de bovino e a casquinha de 

soja foram os que apresentaram maior incremento no peso de raíz pivotante, em 
relação à testemunha. Estes resultados estão associados ao maior acúmulo de 
fitomassa seca na raíz pivotante da cenoura, pois os resíduos incorporados 
contribuíram no fornecimento de nutrientes ao solo e a planta. 

 
Tabela 2 - Peso de raíz pivotante da cenoura Alvorada. 

Tratamentos Raíz (g) 

Testemunha 6,9 c 
Casquinha de soja 32,6 ab 
Casquinha de café 1,8 bc 
Torta de sementes de algodão 13,7 c 
 Esterco de bovino 36,6 a 
Lodo de esgoto 12,8 c 
1
Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de 

Tukey. 

 
 Akhtar e Malik (2000) afirmam que a natureza do resíduo orgânico, os 

microrganismos presentes e as propriedades do solo são fatores chave que podem 
influenciar a população de nematoide e proteção de culturas. Ainda que os materiais 
orgânicos aumentem a produtividade e forneçam nutrientes para as culturas, o efeito 
sobre os nematoides pode variar com as espécies de nematoide, tipos de matéria 
orgânica e seus subprodutos e tempo após a aplicação (GALLAHER, 1997). Em razão 
da baixa multiplicação do nematoide nas condições em que foram conduzidos o 
trabalho, não foi possível observar de maneira consistente a influência dos resíduos 
orgânicos sob a população de M. incognita na cultura da cenoura. Portanto, sugere-se 
que o experimento seje conduzido novamente. 
 
Conclusões 

Os resíduos orgânicos utilizados não reduziu a formação de galhas em raízes de 
cenoura. Não verificou a reprodução de M. incognita lodo de esgoto e casca de café. 
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Resumo 

O presente trabalho tem o objetivo em recuperar áreas degradadas de pastagens 
através da utilização de biossólidos, no Estado do Tocantins, possibilitando a melhoria 
das características físicas, químicas e biológicas do solo. Com isso escolheu-se área 
de pasto degradado de 200 m² e divida em 4 quadrantes de 50 m² onde foram 
despejados amostras de lodo nas proporções 5, 10 e 20 t/ha. Semeou-se 3,5Kg da 
espécie de capim Brachiaria Brizantha com potencial de germinação de 83% e valor 
cultural de 50.3 em todos os 200 m². Vale ressaltar que geralmente aconteceria um 
declínio após a dose 02, o que não aconteceu e demonstra-se que os valores 
acrescentados de matéria orgânica não saturaram os locais de despejo do lodo e 
sendo assim poderia haver o aumento nas quantidades de lodo nas amostras. Em 
relação à matéria seca, a análise de regressão mostrou que na dose de 20 Mg ha-1 de 
lodo obteve-se a maior produtividade. 
 
Palavras Chave: Lodo de Esgoto; Brachiaria Brizantha; 
 
Introdução 

A 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). 

A aplicação do lodo de esgoto em terras agrícolas tem-se tornado cada vez 
mais atraente, pelos altos custos e 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).  

Diante a realidade o presente trabalho tem o objetivo de recuperar uma área 
degradada através da utilização de biossólidos, no Estado do Tocantins, possibilitando 
a melhoria das características físicas, químicas e biológicas do solo. 
 
Metodologia 

O experimento desenvolveu-se na 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. 

No dia 17 de setembro de 2011 foi escolhida área de 200 m² de pasto 
degradado e divida em 4 quadrantes de 50 m² incluindo a testemunha onde foram 
coletadas 10 amostras de solos distribuídas e armazenadas em coletores de plástico 
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para realização de testes de análise química do solo, resistência à penetração e 
umidade do solo. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualisados com 4 
quatro tratamentos ( 0, 5, 10 e 20 Mg/ha) e cinco repetições. Os parâmetros de 
avaliações analisados consistiram na obtenção de massa seca de Brachiaria Brizantha, 
e resistência à penetração do solo. 

Quanto à resistência à penetração e a compactação do solo utilizou-se 
Penetrógrafo modelo Penetrographer Pat SC-60 em 04 pontos, 01 em cada quadrante 
para cada medida, onde observou-se a relação entre a distância de penetração e a 
quantidade de batidas envolvidas para alcançar as camadas nas respectivas medidas: 
0-0,05; 0,05-0,10; 0,10-0,20 metros, pelo método clássico de pesagem (EMBRAPA, 
1997). 

Os resultados obtidos em impactos dm-1 foram convertidos em resistência 
dinâmica por meio da fórmula (Stolf, 1991): RP = 5,6 + 6,89 (N); em que RP é a 
resistência à penetração em kgf cm-2 e N é o número de impactos do peso metálico. 
Os resultados foram obtidos em kgf cm-2 e depois multiplicados pela constante 
0,0980665 para transformação em MPa, conforme Beutler et al. (2001). 

A análise química do solo realizou-se segundo metodologia descrita pela 
EMBRAPA (1997) a fim de determinar os teores de pH, P, K, Na, Ca, Mg, Al, H+Al, 
M.O. , Areia, Silte e Argila, todos realizados em laboratório. Os resultados para 
constatação das propriedades físicas e químicas foram submetidos à fórmula de Stolf 
(1991), e transformações impetradas conforme Beutler et al. (2001)  

No dia 11 de Dezembro despejou-se o lodo in natura nos quadrante nas 
proporções 5, 10 e 20 Mg/há e após 05 dias semeou-se o capim Brachiaria Brizantha 
onde passados aproximadamente 70 dias de plantado, no dia 25 de Fevereiro foram 
realizadas coletas de 05 amostras por quadrante, total de 20 amostras, com a medida 
de 0,25m². Em seguida foram pesadas todas as amostras, separadas e secadas a 60º 
para obtenção dos pesos de matéria seca. 

Os dados avaliados de massa seca foram submetidos a analise de 
regressão polinomial. 
 
Resultados e Discussão 

Diante dos resultados encontrados no que se refere à resistência a 
penetração no solo, entretanto devido a não obtenção de leitura de penetração em 
alguns pontos das áreas, pela razão utilizamos a média de impactos respectivos à 
profundidade. Da seguinte forma: 
- para profundidade de 0 a 5 cm foi a uma média equivalente a 9 impactos; 
- para profundidade de 5 a 10 cm foi a uma média equivalente a 21 impactos; 
- para profundidade de 10 a 20 cm foi a uma média equivalente a 75 impactos; 
Os resultados em Mpa são: 2,10 de 0 a 5, 3,28 de 5 a 10 e 8,57 de 10 a 20cm. 

Já quanto à matéria seca, a análise de regressão mostrou que na dose de 
20 Mg ha-1 de lodo obteve-se a maior produtividade, com base na equação de 
regressão y = 6213x2 + 114,3x + 3070. Resultados parecidos foram detectados por 
LOPES et. al (2005), onde os tratamentos com menores quantidades de compostos 
orgânicos apresentaram menor peso por planta e menor número de folhas. 

Vale ressaltar que de acordo com a exponencial do gráfico, geralmente 
aconteceria um declínio após a dose 02, o que não aconteceu e demonstra-se que os 



 

 

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

 

 
21 

 

valores acrescentados de matéria orgânica não saturaram os locais de despejo do lodo 
e sendo assim poderia haver o aumento nas quantidades de lodo nas amostras. 

 
Figura 1 – Quantidade de massa seca em (g) em relação aos diferentes 

tratamentos. 
Conclusões 

Diante aos resultados obtidos conclui-se que a utilização de lodo de esgoto 
para o cultivo de capim Brachiaria Brisantha é recomendado desde que respeite os 
padrões toleráveis de metais pesados e na quantidade representada pela dose 03 com 
valores de 20 Mg de lodo de esgoto por hectare. 
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Resumo 
No caso da cultura da acerola considerando uma planta que apresenta limitações para 
a produção de mudas a partir de sementes, torna-se fundamental a execução de 
estudos que venham a incrementar o uso de moléculas orgânicas, químicas sintéticas 
e outros princípios ativos que tenham por objetivo determinar metodologias práticas e 
variáveis para a multiplicação e o cultivo da aceroleira. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar o potencial do extrato das folhas de tiririca na promoção do enraizamento de 
estacas de acerola. Para avaliação foram utilizadas quatro concentrações: 1, 2, 5 e 
10%. Os tratamentos foram: t1= testemunha tratada apenas com água; t2= eaft (extrato 
aquoso de folha de tiririca) na concentração de 1%, sendo utilizada 25g de folhas para 
2,5 L de água; t3= eatf a 2% (50g de folhas/2,5 L de água); t4= eaft a 5% (125g de 
folhas/2,5 L de água); t5= eaft a 10% (250g de folhas/2,5 L de água), em dois tipos de 
substratos sendo terra preta e areia lavada. O delineamento estatístico utilizado foi em 
blocos casualizados, constituídos de cinco tratamentos, com três repetições. Verificou-
se que a utilização do extrato de tiririca nas diferentes concentrações não mostraram 
efeitos significativos na sobrevivência de estacas de acerola apresentando indícios de 
alelopatia. 
 
Palavras-chave: Alelopatia,ácido indolbutírico, enraizamento. 
 
Introdução 

A acerola (Malpighia punicifolia L), é uma representante da família 
Malpighiaceae. O cultivo da aceroleira teve um grande impulso nos últimos anos, 
devido à elevada taxa de ácido ascórbico (vitamina C) presente nos frutos 
(JUNQUEIRAet al., 2002). 

Apesar de toda a perspectiva real e potencial que envolve o cultivo da aceroleira 
no Brasil, a realidade é diferente, pois, na maioria das áreas já estabelecidas, utilizam-
se mudas provenientes de sementes, o que propicia a desuniformidade dos pomares 
(Neto et al., 1996), pois a propagação da aceroleira por via sexual apresenta como 
inconveniente a segregação hereditária (MARTINS et al., 2000). 

Na quase totalidade dos pomares, observa-se uma mescla acentuada de tipos e 
formas de plantas. Esse fato tem causado sérias dificuldades para os produtores de 
acerola, porque a desuniformidade das plantas acarreta perdas de produtividade do 
pomar e de qualidade dos frutos. O domínio do método de propagação é fundamental, 
tanto para o melhorista, como para o agricultor e a indústria, por assegurar a formação 
de plantios uniformes de aceroleira e de qualidade (GOMES et al., 2000). 
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A propagação por sementes é problemática para a aceroleira, pois em muitos 
casos ocorre a ausência de embrião, que pode ser superior a 50% (MUSSER et al., 
1987). 

A propagação por estaquia, que é um dos métodos mais importantes no 
processo de propagação vegetativa, destaca-se por promover a multiplicação de 
plantas-matrizes selecionadas, mantendo as características desejáveis da mesma 
(MELETTI, 2000). 

A propagação vegetativa por estaquia é uns dos métodos mais utilizados, na 
cultura da aceroleira; nesse tipo de propagação a indução da formação de raízes 
adventícias está associada com a formação de complexos entre co-fatores e auxinas 
(HARTMANN et al., 1997). O processo de diferenciação de raízes está associada com 
a quantidade de moléculas de auxinas presentes na zona de regeneração, sendo 
verificado um aumento no conteúdo de auxinas endógenas na zona de enraizamento 
no referido processo (BISBIS et al., 2003 ). 

O objetivo de tratar as estacas com substâncias reguladoras do crescimento do 
tipo auxina é aumentar a porcentagem de estacas enraizadas, acelerar a iniciação das 
raízes, aumentar o número e a qualidade das raízes produzidas pelas estacas e 
aumentar a uniformidade do enraizamento (FACHINELLO et al., 1995; 
HINOJOSA,2000). 

É possível que compostos fenólicos como isocurcumenol presentes em 
CyperusrotundusL., possam exibir propriedades biológicas interessantes, podendo ser 
estes componentes majoritários da espécie (Arantes et al., 2005) e, sendo assim, os 
responsáveis pelos efeitos fitotóxicos na germinação das sementes e no crescimento 
inicial das plântulas das espécies testadas. Estes resultados são respaldados por Melo 
et al. (2001), ao descrever que extratos de tubérculos de tiririca inibiram a germinação 
de Lycopersicumesculentum, Sorghum bicolor (L.) Moench, ZeamaysL. e Piper 
regnellii(Miq.) C. DC., e, extratos foliares da espécie inibiram o crescimento de 
PhaseolusvulgarisL., GossypiumherbaceumL. e SaccharumofficinarumL. 

De acordo com IGANCI et al. (2006) a maioria dos estudos em alelopatia refere-
se apenas ao efeito do aleloquímico sobre a germinação e o crescimento da planta-
teste, sem considerar os eventos celulares relacionados às mudanças fisiológicas e 
genéticas. 

A tiririca (CyperusrotundusL.) apresenta um nível elevado de ácido indol-butírico 
(AIB), segundo (Lorenzi, 2000, 3:640p), um fitorregulador específico para formação das 
raízes das plantas. Desta forma é interessante a utilização desta auxina para o 
incremento do nível endógeno a fim de promover o enraizamento.  O presente trabalho 
tem como objetivo avaliar o potencial do extrato das folhas de C. rotundusem promover 
o enraizamento de estacas de acerola, nas condições avaliadas. 

 
Metodologia 
 
Preparo das estacas. 

O experimento foi conduzido na área experimental agrícola da Faculdade 
Católica do Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais, localizada no 
município de Palmas - TO. A área experimental apresenta como coordenadas 
geográficas 48°17'31.77"W e 10°17'2.80"S e altitude de 230 m. Segundo a 
classificação internacional de Köppen, o clima da região é do tipo C2wA’a’- Clima 
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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, 2012). 

As estacas caulinares de acerola foram obtidas a partir de uma planta matriz 
vigorosa com boa conformação de copa e excelente sanidade. Estas foram 
confeccionadas contendo aproximadamente quatro a cinco gemas, com comprimento 
de 16 cm e diâmetro de 3mm. As estacas não receberão nenhum tratamento de 
desinfestação, antes de serem estaqueadas. Nessas estacas as folhas foram cortadas, 
deixando apenas um terço destas, com a finalidade de minimizar as perdas por 
transpiração. 
 
Preparo e Utilização do extrato de tiririca. 

As folhas de tiririca foram coletadas na horta do Campus de Ciências Agrárias e 
Ambientais-CCAA-FACTO, sendo preparado o extrato no mesmo dia da coleta. Os 
extratos aquosos das folhas da tiririca (EAFT) foram feitos em quatro concentrações: 1, 
2, 5 e 10%, cujos tratamentos foram: T1= testemunha tratada apenas com água; T2= 
EAFT na concentração de 1%, sendo utilizada 25g de folhas para 2,5 L de água; T3= 
EATF a 2% (50gde folhas/2,5 L de água); T4= EAFT a 5% (125g de folhas/2,5 L de 
água); T5= EAFT a 10% ( 250g de folhas/2,5 L de água). 

Foram preparados sacos de polietileno com capacidade para 1,50Kg objetivando 
acondicionar as estacas de acerola. Foram utilizados dois tipos de substrato, leitos de 
enraizamento para o desenvolvimento das plantas: Areia e Terra Preta. As estacas 
tiveram o terço basal imerso nas diferentes concentrações do EAFT, por 
aproximadamente 20 minutos. Os sacos foram dispostos na casa de vegetação 
enquadrado no delineamento estatístico. Em seguida, plantadas, mantida em casa de 
vegetação, procedendo-se a irrigação diariamente.  

A porcentagem de sobrevivência das estacas foram avaliada aos 40 e 80 dias, 
constatando ou não, o enraizamento das mesmas. O delineamento experimental foi em 
blocos casualizados, constituídos de cinco tratamentos, com três repetições. 

Os dados foram submetidos à análise de variância para comparação das médias 
pelo teste de Tukey (P ≤ 0,05), utilizando um programa específico, e considerado 
significativos os resultados com probabilidade menor que 5%. 
 
Resultados e Discussão 

As estacas foram avaliadas aos 40 dias e aos 80 dias após aplicação de 
diferentes concentrações de extratos de tiririca, cuja análise de variância não 
mostrou diferença significativa entre os tratamentos. No entanto, para as variáveis 
numéricas pertinentes às testemunhas, foram observadas que houve formação de 
raízes adventícias, consequentemente a sobrevivência da mesma. 

O coeficiente de variação CV do teste de média executado no presente 
trabalho se mostrou acima dos índices esperados em função das poucas variáveis 
analisadas. Considerando que a avaliação final consistiu em observar índices de 
sobrevivência de estacas de acerola enraizadas em leitos de enraizamento, areia e 
solo, os resultados se basearam em somente duas possibilidades, sendo estas, 
sobrevivência ou morte (Tabela 1). 
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Tabela 1. Sobrevivência de estacas de acerola submetidas à indução de 
enraizamento por diferentes concentrações de extrato de folhas de tiririca. 

                   SOBREVIVÊNCIADASESTACAS DE ACEROLA 

Tratamentos Areia  
40 Dias 

Areia  
80 Dias 

Solo  
40 Dias 

Solo  
80 Dias 

TESTEMUNHA  0,67a 0,67a 1,00a 1,33a 
EAFT 1%  0,33a 1, 33 a 0,33a 0,33ab 
EAFT 2% 0,00a 0,33a 0,67a 0,33ab 
EAFT 5%  0,00a 0,67a 0,00a 0,33ab 
EAFT 10% 0,33a 0,67a 0,33a 0,00b 
CV. %  181, 14 109,94 78,25 99,74 
Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste 
de Tukey (P=0,05). 

 
O estudo de poucas variáveis com baixas taxas numéricas influenciaram os 

valores do CV em função de não apresentar diferenças significativas entre variáveis. 
Apesar do extrato de folhas de tiririca possuir ação fitormônica, não foi suficiente 
para promover o enraizamento e a brotação das estacas, nas condições em que 
foram conduzidas o experimento.  

Semelhante aos resultados obtidos, Fanti (2008), na avaliando a propagação por 
estaquia caulinar de Durantarepens L. com aplicação de folhas e tubérculos de 
Cyperusrotundus L.,, obteve baixos índices de formação de calo, sendo que os 
considerou nulos, não alcançando dados mínimos necessários para análise estatística. 

De acordo com Hartmannet al., (1997)a aplicação de uma auxina exógena pode 
induzir o processo da formação do primórdio radicular, uma vez que o nível endógeno 
de auxina não é suficiente para induzir esta resposta, sendo, portanto um dos fatores 
limitantes. Já em algumas espécies mesmo com a aplicação de auxina exógena ainda 
não é possível induzir a formação de raízes adventícias, uma vez que falta a presença 
de um ou mais co-fatores. Embora Hartmannet al., (1997)Tenha verificado que a 
aplicação de uma auxina exógena possa induzir o processo da formação do primórdio 
radicular, na condução deste experimento verificou-se que o extrato de tiririca, sendo 
este um fitormônio vegetal, não exerceu estímulo ao enraizamento das estacas de 
acerola.  

Em contrapartida, Silva (2007) em um experimento utilizando extrato de bulbos 
de tiririca, no enraizamento de estacas de pinhão-manso (JatrophacurcasL.), pôde 
verificar que este extrato apresentou-se como um bom promotor no enraizamento das 
estacas, favorecendo também um bom desenvolvimento do comprimento das raízes. 
Há indícios que as características fisiológicas das plantas interferem substancialmente 
no desenvolvimento do sistema radicular, explicando o fato do enraizamento ter sido 
eficiente no pinhão-manso entretanto não significativo em estacas de acerola.  

Em um trabalho semelhante, Alves Neto et. al., (2008) avaliou o efeito de 
diferentes concentrações de extrato aquoso de tiririca sobre o enraizamento de 
cana-de-açúcar (Saccharumssp). Após 35 dias verificou-se que apesar de uma alta 
taxa de enraizamento não houve diferença significativa entre os tratamentos. No 
entanto, para as variáveis número de raízes por estaca e tamanho das raízes, todos 
os tratamentos diferiram entre si, apresentando uma relação dose-dependente, ou 
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seja, quanto maior a concentração do extrato de tiririca maiores as quantidades e 
medidas para estas variáveis. 

No caso da cultura da acerola (Malpighia punicifolia L), considerando uma 
planta que apresenta limitações para a produção de mudas a partir de sementes, torna-
se fundamental a execução de estudos que venham a incrementar o uso de moléculas 
orgânicas, químicas sintéticas e outros princípios ativos que tenham por objetivo 
determinar metodologias práticas e variáveis para a multiplicação e o cultivo da 
aceroleira. A relevância deste estudo se justifica nos resultados obtidos neste 
experimento, onde se podem observar indícios de efeitos alelopáticos provocados pelo 
uso de diferentes dosagens do extrato de tiririca no enraizamento das estacas de 
acerola. 
 
Conclusões 

Verificou-se que a utilização de diferentes concentrações de extrato de Tiririca 
no enraizamento de estacas de acerola não apresentou efeitos significativos na 
sobrevivência das estacas, demonstrando indícios de efeitos alelopáticos. 
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Resumo 
Existem diversos problemas práticos importantes que podem ser modelados e 
resolvidos como uma árvore de Steiner Euclidiana no RN. Contudo, a comunidade 
continua a buscar por métodos cada vez mais eficientes para resolver o problema em 
questão.  Assim sendo, este trabalho visa desenvolver uma heurística conhecida como 
Busca Local Iterativa (BLI) e aplicá-la ao Problema da Árvore de Steiner no RN, com o 
intuito de encontrar soluções melhores que os métodos existentes na literatura e em 
tempo computacional aceitável. 
 
Palavras-chave: Busca Local Iterativa, Árvore de Steiner no RN, Otimização. 

 
Introdução 
Existem diversos problemas práticos e teóricos importantes que podem ser modelados 
e revolvidos como uma árvore de Steiner Euclidiana no Rn. Podemos encontrar estes 
problemas no mundo real, tais como: telecomunicações (operação, localização), projeto 
de transportes (aéreo, ferroviário, rodoviário, naval) e biologia (filogenia, configuração 
molecular). E conforme os tamanhos dos problemas aumentam, o tempo 
computacional para resolvê-los também crescem, só que, exponencialmente. 
O Problema da Árvore de Steiner Euclidiana no Rn consiste em, dado um conjunto de 
pontos dentro de um espaço euclidiano n-dimensional, encontrar a rede de menor que 
os interconectam, podendo ou não ser adicionados pontos extras que são os pontos de 
Steiner. 
Diversos algoritmos exatos e heurísticos foram desenvolvidos para este mesmo 
problema, mas com 2 ≤ n ≤ 3. No entanto, poucos algoritmos foram desenvolvidos para 
este problema de n ≥ 3. Por isso nos propomos a abordar esta dimensão. Neste 
trabalho de pesquisa será abordado um algoritmo do tipo meta-heurística, chamado de 
Busca Local Iterativa (Iterative Local Search ou ILS em inglês) aplicada a este 
problema mencionado anteriormente. Este algoritmo consiste em, dado um conjunto 
solução, este conjunto sofre perturbações afim de que com as variações obtidas possa 
encontrar a melhor solução para o problema dado. 
 
Métodos 
Para a realização do trabalho, será feito um levantamento bibliográfico referente ao 
PASE no RN, onde será analisadas as características essenciais para resolvê-lo. 
Haverá também um estudo referente à técnica Busca Local Iterativa (BLI). Para 
otimizar o tempo de execução, será avaliada a possibilidade de utilizar uma tabela hash 
conforme proposta em [8] que indicará as configurações de árvores já analisadas e que 
não necessitam ser analisadas, tendo um efeito de memória. 
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Após todo o levantamento teórico, será implementada a técnica e aplicada ao PASE no 
RN. Esta técnica buscará a melhor configuração da árvore de Steiner, que terá o menor 
custo possível. Com os resultados obtidos, será feita uma comparação com os 
resultados de testes realizados com outras técnicas abordadas na literatura. 
 
 Resultados e Discussões 
Alguns testes feitos sobre a ILS encontraram soluções melhores que outro algoritmo 
que não é uma heurística. A Tabela 1 mostra um exemplo da melhora sendo a 
execução de número 4, 7, 9 e 10 os melhores valores da árvore encontrados. 
A Tabela 1 mostra resultado da execução do algoritmo sem e com a ILS e com 
instâncias de 20 pontos com n = 3 (3 dimensões). Instâncias maiores em número e 
dimensão não foram testadas. E, para melhorar ainda mais este algoritmo, foi 
implementada a técnica de hash para ser usada como memória da ILS mais eficiente. 
  

Número da Execução Resultado sem ILS  Resultado com ILS 

1 2.628841  4.623718 

2 2.628841  4.623718 

3 2.628841  4.623718 

4 2.628841  4.599905 

5 2.628841  4.623718 

6 2.628841  4.623718 

7 2.628841  4.599905 

8 2.628841  4.623718 

9 2.628841  4.599905 

10 2.628841  4.599905 

 
Tabela 1 -  Resultado do algoritmo ILS aplicado ao PASE. 
Com isso algoritmo de Busca Local Iterativa aplicada ao problema da Árvore de Steiner 
obtém bons resultados em relação ao algoritmo de Smith usado para encontrar o 
melhor valor da árvore. 
 
Conclusões 
Neste trabalho, foi desenvolvido e implementado o algoritmo de Busca Local Iterativa 
aplica ao problema da Árvore de Steiner Euclidiana. Os resultados obtidos foram 
melhores que o algoritmo padrão usado para encontrar o melhor valor da árvore. Nisto, 
o seu uso para problemas deste tipo é pertinente. 
Outros testes não foram feitos devidos a falta de orientação do professor responsável. 
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RESUMO  
 
O presente artigo enseja analisar a importância do uso da linguagem formal na 
comunicação empresarial.  Sabe-se que com a globalização, o mercado torna-se cada 
vez mais competitivo e exigente. Não basta, apenas, o profissional saber exercer bem 
o seu ofício. É necessário ter domínio das regras que regem a estrutura da língua 
padrão, uma vez que a linguagem formal é uma ferramenta extremamente importante 
na comunicação empresarial. O que se vê são profissionais despreocupados ou sem 
informação do uso da língua, o que afeta diretamente à imagem do profissional e da 
empresa, colocando em dúvida a sua qualidade. O mau uso da língua portuguesa 
reflete numa imagem negativa, e isto, causa rejeição tanto pelos clientes quanto os 
concorrentes. O sucesso empresarial, além de outros quesitos igualmente importantes, 
carece essencialmente de um sistema de comunicação eficaz, tanto interna, quanto 
externamente. A comunicação imprecisa, ambígua e insuficiente pode gerar a ruína de 
muitos empresários. Portanto, é fundamental que as pessoas envolvidas no meio 
empresarial tenham disposição, interesse e consciência da importância de se aprender 
e utilizar adequadamente a língua portuguesa. Diante dessas questões, desenvolveu-
se uma pesquisa bibliográfica, o que nos possibilitou perceber, que a linguagem formal 
é indispensável no mundo dos negócios.  
 
Palavras-chave: comunicação empresarial, língua portuguesa e formalidade. 
 
 INTRODUÇÃO     
 A linguagem utilizada no meio empresarial, ultimamente, tem sido alvo de muitas 
discussões e reflexões por profissionais da língua portuguesa e administradores, o que 
implica grandes desafios ao sistema de comunicação, mais precisamente, à linguagem 
utilizada pelos falantes que atuam como responsáveis pela formalidade e credibilidade 
da empresa.  
 Este artigo é resultado de pesquisas bibliográficas, tendo como objetivo principal 
conscientizar os profissionais da área de administração e Contábeis sobre a 
importância da correta utilização da língua materna em seu cotidiano, aspecto este que 
influencia não só a imagem da empresa em que atua como também a sua própria 
imagem como profissional e cidadão brasileiro. Sabe-se que existem muitas 
deficiências no uso da língua escrita e falada, são desvios ortográficos, gramaticais e 
até mesmo de adequação do uso da língua. Portanto, pretende-se discutir apenas 
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alguns desvios gramaticais considerados mais graves na comunicação empresarial. 
Para tanto, este estudo terá como embasamento teórico as pesquisas de João Bosco 
Medeiros e outros autores relacionados à área de estudo. 
 Conforme mencionado, o foco principal deste artigo é sinalizar alguns aspectos 
vistos pelos gramáticos como mau uso da língua utilizada na comunicação empresarial. 
As empresas brasileiras, a cada dia, estão mais exigentes, competitivas e modernas. 
Com isso, aumenta a carência de profissionais qualificados em todas as áreas do 
conhecimento. Neste contexto, acredita-se que o uso da norma padrão da língua 
portuguesa seja um dos requisitos mais importantes para a ocupação de um cargo, 
numa empresa que zela pela sua imagem. 

A realidade é que, a grande maioria dos brasileiros fala e escreve apenas na sua 
variedade dialetal.  Como afirma Bagno (2007, p.38)  
 

O que temos nas sociedades complexas e letradas é uma realidade lingüística 
composta de grandes pólos: (1) a variação lingüística, isto é, a língua em seu 
estado permanente de transformação, de fluidez, de instabilidade e (2) a norma 
padrão, produto cultural, modelo artificial de língua criado justamente para 
tentar “neutralizar” os efeitos da variação, para servir de padrão para os 
comportamentos lingüísticos considerados adequados, corretos e 
convenientes. 

 
Para os linguistas Bagno (2007), Ilari (2006) e Preti (2003), entre outros, as 

variações da língua (dialetos e socialetos) ocorrem por diversos fatores sociais, 
culturais e até mesmo estilísticos. A língua é um produto social, ou seja, língua e 
sociedade estão indissoluvelmente entrelaçadas, entremeadas, uma influenciando a 
outra. Neste contexto, não se pode sobrepor uma variedade à outra, pois todas elas 
são consideradas corretas desde que sejam empregadas em situações adequadas. 
Para o falante além do conhecimento da estrutura da sua gramática internalizada, 
deverá conhecer as regras que regem a gramática normativa, esta que será utilizada 
em contexto de formalidade.  

O que se espera dos profissionais da área da administração e contábeis é que 
saibam utilizar a língua nas diversas situações de interação comunicativa. Assim, 
Medeiros (2010, p. 24) ressalta que,  

 
O individuo não utiliza a mesma variante em todas as suas atividades 
lingüísticas: no meio de sua família, utiliza uma variante, enquanto no meio 
social utilizará outra; no exercício de sua atividade profissional, manifestar-se-á 
de modo diferente daquele utilizado nas conversas de roda de bar. Varia ainda 
o registro lingüístico se ele estiver em situação formal, como numa conferência, 
ou informal numa conversa afetiva. 

 
Sabe-se que no contexto empresarial, poucas pessoas fazem essa transferência 

linguística, ou seja, usam à linguagem adequada ao ambiente de trabalho. E isto afeta 
diretamente a formalidade na comunicação organizacional.  
 Destaca-se que não figura como objetivo abordar todos os aspectos de 
informalidades que ocorrem na comunicação empresarial, nem tão pouco apresentar 
manuais de regras do uso da língua portuguesa, mas alertar os profissionais que a 
imagem de uma empresa estar associada á linguagem que é utilizada. 
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 METODOLOGIA 
 O desenvolvimento dessa investigação privilegiou o método da pesquisa 
bibliográfica, como, elemento estruturador de um projeto maior de estudo acerca das 
influências que a linguagem formal exerce sobre os profissionais no mundo dos 
negócios. Quando elaborada a partir de material já publicado, constituído 
principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material 
disponibilizado na Internet (MINAYO, 2007; LAKATOS et al, 1985) 
 A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela 
que poderia pesquisar diretamente. Esta vantagem se torna particularmente importante 
quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço. 
 
RESULTADO E DISCUSSÃO  

Há vários fatores que impedem a eficácia na comunicação empresarial, 
considerados graves e que deverão ser evitados a qualquer custo, afirma Medeiros 
(2010, p.75). São frequentes na linguagem empresarial construções sintáticas 
consideradas pela gramática normativas “erradas”. Portanto, apresenta-se apenas uma 
síntese dos resultados das pesquisas bibliográficas que nortearam as reflexões acerca 
da qualidade da linguagem utilizada na comunicação empresarial. Seguem algumas 
delas citadas em Medeiros (2010) e Bagno (2007). 

  No que se refere às estratégias de relativização, no panorama linguístico 
brasileiro, existem três gramáticas, no que diz respeito a objetos indiretos, adjuntos 
adnominais e complementos nominais e que podem ser assim exemplificado:  

(1) Relativa padrão.  A empresa em que trabalho; 
(2) Relativa copiadora.  A empresa que trabalho nela;  
(3) Relativa cortadora.  A empresa que trabalho. 
Constatou-se que a relativa cortadora (3) é a preferencial na linguagem 

empresarial tanto escrita quanto falada.  
Castilho (1998) analisa as transformações sofridas pelas orações relativas no 

português padrão pela ótica da perda de casos gramaticais. Da mesma forma, ocorre 
com os pronomes clíticos. È frequente na linguagem empresarial o uso do pronome ele 
acusativo (originalmente nominativo) e o lhe acusativo (originalmente dativo) apesar de 
ser considerado “errado” pela norma padrão. Os dados mostraram o uso de 
expressões do tipo: faz tempo que não vejo ele (o vejo); os problemas surgem, mas 
conseguimos superar eles (superá-los); nenhuma vez disse-lhe que não precisava 
fazer os relatórios (lhe disse); estes relatórios são para tu ler (leres) e analisar eles 
(analisá-los).  

Em relação à dificuldade no uso dos pronomes, em especial, os clíticos, Galves 
(2001, p. 129), explica que “o clítico acusativo de terceira pessoa não faz parte da 
gramática “nuclear”, adquirida na infância em situação normal de aquisição, mas da 
“periferia” adquirida em situação formal”. Deste modo, entende-se que a empresa deve 
incentivar os seus funcionários á aprendizagem da norma culta da língua portuguesa. 

Em se tratando de concordância nominal e verbal, outro aspecto preocupante na 
fala dos profissionais é que, na maioria das vezes, são mal empregadas como: segue 
algumas informações (seguem); aluga-se casas (alugam);  pretendem-se refazer as 
normas de estilo (pretende-se) (nestes casos o verbo deverá sempre concordar com o 
sujeito. O verbo só ficará no singular quando a partícula “se” for indeterminação do 
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sujeito, isto é, quando se une a verbos intransitivos, transitivos diretos ou de ligação, 
cabendo-lhe a função de tornar vaga ou indeterminada a ideia do sujeito);  haviam 
muitas pessoas na sala (havia); fazem dez dias que  não o vejo (faz) (o verbo haver no 
sentido de existir e do verbo fazer no sentido de espaço de tempo são impessoais, 
portanto, não devem ser flexionados no plural); a funcionária está meia cansada (meio) 
(nesta construção usa-se advérbio de modo “meio”).                                                                   

 È importante ressaltar, que a falta de concordância verbal e nominal, 
principalmente na linguagem oral, ocorre mesmo nos casos mais simples.  

È nítido, principalmente na comunicação oral, a falta de concordância entre os 
determinantes oracionais. Como, por exemplo, “As casa ‘estão linda” não há 
concordância internamente, embora haja concordância entre o sujeito e o verbo; “As 
casa‘está linda” não há nem concordância interna, nem concordância entre o sujeito e 
o verbo. Este tipo de construção sintática é frequente na linguagem dos brasileiros, o 
que se torna preocupante, quando é utilizada em ambiente de formalidade. 

Com relação ao emprego do gerúndio, constatou-se que os problemas só 
ocorrem com os verbos auxiliares, ou seja, verbos que expressam movimento. Pôde-se 
perceber que a prática do gerundismo vem sendo utilizada na comunicação 
empresarial como um modelo de linguagem padrão, isto é, construção com verbos 
auxiliar + ligação + principal como em: Vou estar analisando” o seu pedido. Este tipo de 
construção dá a ideia de duração, tempo indeterminado. Portanto, deve-se evitar este 
tipo de linguagem, uma vez que esta, exige objetividade e clareza na transmissão de 
informações. 

Os vícios de linguagem são fatores que, também, influenciam na formalidade e 
objetividade da comunicação empresarial. 

Levando em conta os vícios de linguagem, deverão ser evitadas no ambiente de 
trabalho, expressões como: minha querida, meu amor, meu anjo, etc. O que se 
percebe é que os atendentes ou vendedores com a intenção de agradar os seus 
clientes, acabam por cometer erros inadmissíveis no ambiente de trabalho. Pois, 
expressões como essas só deverão ser utilizadas em contexto de informalidade, 
intimidade, ou seja, nas relações pessoais.  

Para uma boa comunicação é indispensável usar adequadamente as estruturas 
da língua. Porém, o que se nota são profissionais inseguros em relação a que tipo de 
linguagem se deve utilizar em situações de formalidade. Sugere-se que as empresas 
façam um investimento no desenvolvimento da linguagem de seus colaboradores, para 
que eles, dominando-a, consigam dispor de palavras para cada conceito, cada ideia, 
obtendo assim, maiores possibilidades de êxito profissional, de refletir e de escolher 
uma forma expressional mais adequada ao seu ambiente de trabalho. 

 
 

CONCLUSÕES 
Por meio da pesquisa bibliográfica foi possível verificar que o uso correto da 

linguagem beneficia o encaminhamento da operacionalização dos processos 
organizacionais em termos de clareza e precisão dos atos e fatos administrativos. 
Além, desta generalização a qual foi possível chegar por meio da análise dos autores 
que versam sobre o tema, ainda é possível afirmar que, o uso correto da linguagem 
caracteriza no meio dos negócios profissionalismo. 
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 Dado o exposto, conclui-se que a referida pesquisa cumpriu com seu papel 
propedêutico de conscientizar o empresariado acerca das vantagens em se investir em 
uma plataforma de formação continuada para elevação do nível de seus colaboradores 
e otimizar, por exemplo, a linguagem em seu meio. 

A partir das evidências relacionadas neste estudo, torna-se necessário pensar 
em estratégias que a empresa possa adotar para auxiliar os seus colaboradores a lidar 
com as diversidades discursivas, bem como, proporcioná-los a um bom desempenho 
na comunicação empresarial, isto é, fazer uso da linguagem padrão da língua 
portuguesa.   

Para os aspectos que não puderam ser esclarecidos no âmbito deste estudo, 
sugerimos para aprofundamento do tema, a realização de outras investigações. 
Acredita-se que a realização de mais investigações sobre a comunicação empresarial 
possa vir a acrescentar informações relevantes sobre a importância do uso da 
linguagem formal como instrumento de credibilidade da empresa. 
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RESUMO 
 
Dentre varias finalidades, a avaliação de desempenho tem sido utilizada como uma 
ferramenta que contribui para a descoberta para medir comportamentos de 
funcionários. Esse comportamento pode estar relacionado aos resultados de suas 
atividades, bem como o desenvolvimento destas. Assim, o objetivo principal deste 
estudo foi o de conhecer os procedimento de avaliação de desempenho aplicado em 
uma concessionária Fiat na cidade de Palmas, e avaliar a satisfação dos funcionários 
do setor de pós vendas quanto à ferramenta de avaliação de desempenho vigente em 
tal organização. Foi aplicado questionário com perguntas fechadas à 31 funcionários. 
Para sua operacionalização foi utilizado a escala de Likert de 5 pontos para medir os 
atributos. Ao analisar os dados foi possível perceber que em muitos atributos, os 
funcionários não concordam com a modelo ferramenta aplicado. Acreditam também 
que a ferramenta vigente não mede satisfatoriamente todos os pontos inerentes a 
desempenho.  
 
Palavras-chave: Ferramenta de avaliação. Avaliação de desempenho.  
 
INTRODUÇÃO 

 
A avaliação desempenho (AD) dentro das empresas já não é novidade, pois 

muitas delas já adotam esse sistema que contribui para auto desenvolvimento dentro 
das organizações. Com esse método permite identificar quais são as potencialidades, 
as carências e possibilidades que permitirão ao empregado e gestores uma forma de 
contribuir para resolver os problemas na administração. Para Humanator (2001) tomar 
decisões referentes a recrutamento e seleção, promoção e progressão de carreira ou 
formação pressupõe uma avaliação de desempenho do colaborador. E, é neste 
contexto que os sistemas de Avaliação de Desempenho encontra o seu verdadeiro 
lugar. 

Segundo Carvalho (2012) a avaliação é uma atividade consequente ou 
dependente da análise e que tem por objetivo atribuir um valor a algum objeto e ação. 
É com ela que se pode obter as análises do desenvolvimento e da participação dos 
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colaboradores dentro da organização, sendo assim é ela que irá auxiliar a gerência das 
empresas e facilitar a tomada de decisão para o seu melhor funcionamento.  

Lucena (1977) coloca a avaliação de desempenho como instrumento de 
crescimento e de valorização da força de trabalho da organização, que procura, através 
do trabalho e do desempenho dos seus empregados, oferecer respostas às suas 
aspirações e desejos humanos. 

Para cada avaliação é possível estabelecer métodos e padrões diferentes de 
aplicação. Cada um tem o objetivo de apontar os resultados positivos e negativos das 
organizações, buscando o que pode ser feito para proporcionar às partes envolvidas 
condições para melhorar a qualidade de vida e de trabalho. 

No conceito de Marras (1999) a AD é um instrumento gerencial que permite ao 
administrador mensurar os resultados obtidos por um empregado, ou por um grupo, em 
período e área especifica. 

Essa avaliação busca estudar os comportamentos dos funcionários e o seu 
desempenho em exercer as funções que são atribuídas. Segundo Carvalho (2012) sua 
função é apresentar resultados da comparação realizada entre o que, efetivamente o 
avaliado faz – desempenho -, com aquilo que deveria fazer – descrição de cargo + 
padrão de desempenho + instruções complementares.  

O passo inicial é capacitar os gestores no conceito de gestão por competência, 
feedback e acompanhamento diário de seus colaboradores. Posteriormente, isso deve 
ficar bem esclarecido para todos os colaboradores da empresa. Um bom planejamento 
na prática de avaliação e na execução das atividades possibilita a capacidade de uma 
boa produção no desenvolvimento das mesmas. Essa prática avaliativa nas empresas 
se configura grandes perspectivas. 

Esta avaliação é feita, na maioria das vezes, através de questionários, que irão 
avaliar os pontos positivos e negativos na execução das atividades em determinado 
trabalho, classificando as competências e para cada uma atribuindo comportamentos 
específicos. Para essa avaliação aciona o setor de Recursos Humanos procurando 
mensurar o comportamento e a competência de cada colaborador. Para Marras (2000) 
a AD foi criada basicamente para acompanhar o desenvolvimento cognitivo dos 
empregados durante sua permanência na organização e especificamente para medir 
seu nível de CHA (conhecimentos, habilidades e atitudes).           

  Segundo Chiavenato (2000) os Recursos Humanos têm um tremendo e 
inesgotável potencial para obter resultados incríveis em termos de criação de valor. 
Assim, as pessoas quando motivadas e empenhadas elevam o índice de produtividade 
da empresa contribuindo de forma determinante para o sucesso empresarial. Cada 
organização deve ter seu grupo de competências mapeado, porque as mesmas devem 
estar alinhadas à missão, visão e valores que são particulares de cada organização. 

Neste contexto questiona-se: será que a empresa Autovia esta desenvolvendo 
um método de avaliação de forma que possa ser analisada a satisfação dos 
funcionários no ambiente da organização? 

Para atingir esta problemática, este estudo possui como objetivo descrever a 
avaliação de desempenho da Autovia e a satisfação dos funcionários. 

Para estruturação deste estudo optou-se por dividi-lo em cinco partes. A primeira 
se apresenta por meio desta introdução, apresentando a justificativa e relevância do 
tema, a problemática, o objetivo e a estrutura. Na segunda parte é apresentada o 
referencial teórico onde temas sobre avaliação de desempenho, métodos de avaliação 
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e os objetivos de se aplicar a avaliação nas organizações serão apresentados. Na 
terceira etapa a metodologia, momento em que são discutidas as propostas de 
exceção do estudo. Na quarta parte, a análise dos resultados, onde os pontos de 
análise dos dados são apresentados, e por fim, as considerações finais, momento em 
que a problemática é respondida, o objetivo geral elucidado, dos principais resultados 
apontados. 
 
METODOLOGIA 
 
 A presente pesquisa teve como objetivo conhecer sobre os métodos utilizados 
para uma avaliação de desempenho e a satisfação dos funcionários da empresa 
Autovia Fiat. Para o desenvolvimento deste trabalho utilizou-se a pesquisa exploratória, 
que tem como objetivo familiarizar com o fenômeno ou obter nova percepção do 
mesmo e descobrir novas ideais (CERVO, 2002).  
 Nesta etapa foram consultados livros, artigos, sites, para o processo de uma 
melhor busca de resultados. Foi utilizada também a pesquisa descritiva, que conforme 
Heerdt (2007) é aquela que analisa, observa, registra e correlaciona aspectos 
(variáveis) que envolvem fatos ou fenômenos, sem manipulá-los. 
  Para a operacionalização da pesquisa descritiva foi utilizada a abordagem 
quantitativa. Segundo Marcone e Lakatos (1996) as pesquisas quantitativas são mais 
adequadas para apurar opiniões e atitudes explícitas e conscientes dos entrevistados. 
 No caso em especifico foram aplicados questionários a todos os funcionários do 
setor de mecânica da concessionária. Uma escala do tipo likert de cinco pontos foi 
utilizada. Levando em consideração a seguinte pontuação: 1) insatisfeito 2) 
parcialmente insatisfeito, 3) satisfeito, 4) muito satisfeito e 5) totalmente satisfeito. 
 Para a analise levou-se em consideração os pontos de analise 1 e 2 como 
negativos, 3 neutro, e os pontos 4 e 5 como positivos. Considera-se para efeitos de 
analise, que: quando o quantitativo neutro e negativo forem maiores que o positivo, a 
situação é critica, e o inverso, é positivo. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A pesquisa foi realizada na empresa Autovia Fiat. A autorizada Fiat, faz parte da 
rede Autovia, que hoje possui duas concessionárias, incluindo um centro de pintura 
automotivas que se enquadra como um dos maiores e mais modernos do Tocantins.  

Em Palmas-TO a Autovia Fiat atua há quase 18 anos, e ao longo desse período, 
o setor de pós venda vem se destacando por oferecer a seus colaboradores estratégias 
que visam o crescimento profissional, elevando  a satisfação  do cliente. 
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                 Gráfico 01: satisfação quanto à função 
                 Fonte: da pesquisa (2012) 

 
 
Identifica-se que a maioria estão satisfeitos em relação a sua função na 

empresa. O percentual positivo, foi de 35%. Somando este percentual à variação 
neutra, tem-se 80% dos dados positivos. 

 

 
 
                 Gráfico 02: satisfação quanto o processo de avaliação de desempenho 
                 Fonte: da pesquisa (2012) 

 
A empresa apresenta um resultado satisfatório com 35% sobre o atual processo 

de avaliação de avaliação. No total são 67% satisfeito com o processo. entretanto, 33% 
dos participantes da entrevista discordam. Este força o departamento a fazer 
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investigação mais detalhada. Talvez alguma informação, ou mesmo a condução do 
processo, esteja causando incomodo a muitos. 
 

 
                 Gráfico 03: Objetivo da avaliação é alcançado 
                 Fonte: da pesquisa (2012) 

 
 
Com um resultado de 63% concordando, os funcionários apontam que o objetivo 

da avaliação de desempenho é alcançado. Porém a empresa também deverá observar, 
o percentual alto de 33%, os quais consideram o processo falho, ou dificultoso. 

 

 
                 Gráfico 04: Satisfação do feedback do gestor 
                 Fonte: da pesquisa (2012) 
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Um dos pontos mais importantes no processo de avaliação de desempenho é o 
feedback entre avaliador e avaliado. Na pesquisa aponta-se uma satisfação de 42% 
dos funcionários no ponto neutro, e 29% no ponto positivo. Boa pontuação, tendo em 
vista o percentual de 29% como negativo. Não descartando a necessidade de 
investigação mais profunda para descobrir os motivos de tal insatisfação. 

 

 
Gráfico 05: Na empresa existe a política de reconhecimento profissional a partir 
da avaliação 
Fonte: da pesquisa (2012) 

 
Observa-se que a empresa está preocupada com a satisfação do funcionário e 

para esse resultado, ela busca dentro da avaliação de desempenho, reconhecer o 
desempenho dos mesmos adotando políticas para o reconhecimento profissional com 
um reconhecimento positivo de 52% dos entrevistados. De qualquer forma, a empresa 
deve estar atenta com seus resultados negativos que somam um total de 48% que não 
deve ser visto como satisfatório.  
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              Gráfico 06: Tipos de avaliação aplicada para as funções  
              Fonte: da pesquisa (2012) 

 
Devido à pesquisa ter sido feita no setor de pós venda da empresa, a maior 

preocupação da mesma é saber a satisfação dos clientes em relação ao atendimento 
dos funcionários, neste caso o tipo de avaliação mais adotado é a “avaliação do 
cliente”, com um resultado de 34% dos entrevistados. Outro tipo mais utilizado é a 
“avaliação de produtividade” com 20% dos entrevistados, considerando que esse 
resultado também entra em evidência devido o setor onde foi aplicado os questionários. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este trabalho teve como o objetivo conhecer os métodos de avaliação e 

procedimentos utilizados pela empresa Autovia Fiat de Palmas – TO. 
Com esse estudo pôde-se constatar que os funcionários não estão totalmente 

satisfeito com os métodos aplicados, pois muitos não estão gostando da função que 
exercem, outros não tem feedback com gestor que é primordial para o andamento da 
empresa em seu papel social e evolutivo. 

Conclui-se que é necessário a utilização de outros métodos de avaliação, para 
propor melhorias na qualidade dos trabalhos executados pelo gestor e funcionários, 
cabe ainda ressaltar a importância de discussões, diálogos sobre os motivos que levam 
ao resultado desta pesquisa que por sinal é perigoso para o processo da qualidade dos 
serviços prestados de modo em geral pela empresa. 
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RESUMO 
 
Nos últimos anos as operações de crédito e financiamento de veículos aumentaram 
significativamente segundo o Banco Central do Brasil. Em função deste contexto, o 
cenário atual, foi ficando com mais opções de operações financeiras para aquisições 
de veículos. Com o objetivo de entender este contexto no meio universitário, este 
estudo se propõe a investigar as escolhas de financiamentos e aquisição de veículos 
dos acadêmicos da Faculdade Católica do Tocantins. Para realização deste trabalho foi 
realizado uma pesquisa quantitativa na Unidade I da Instituição. O trabalho teve 100 
respondentes do curso de Administração. As assertivas estão relacionadas com o 
conhecimento dos estudantes sobre as operações financeiras, seu poder de compra e 
a satisfação quanto ao crédito. Ao analisar os dados quantitativos nota-se que a opção 
mais utilizadas  foi o CDC. Uma das justificativas dos estudantes é o fato desta 
operação ser a mais ofertada entre as instituições financeiras da cidade. 
 
Palvras-chave: Financiamento. Crédito 
 
INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos as operações de crédito e financiamento de veículos 
aumentaram significativamente segundo o Banco Central do Brasil. 

O cenário nacional atual é repleto de operações financeiras de créditos. São 
inúmeras as modalidades oferecidas por diversos Bancos Brasileiros. Uma das opções 
mais contratadas pelos brasileiros é a linha de crédito para financiamento de veículos, 
uma das mais crescentes no mercado. Uma das principais modalidades utilizada para o 
financiamento de veículos é o CDC. Segundo Securato (2002, p.320) “o CDC é uma 
modalidade de financiamento á disposição de pessoas físicas e jurídicas para 
aquisição de bens de consumo duráveis”. 

O CDC nos dias de hoje é a modalidade mais utilizadas, por apresentar uma 
facilidade na hora da aquisição além de ser a opção mais disponível. Em outras 
modalidades como o leasing ou arrendamento mercantil “o bem fica arrendado à 
empresa prestadora, visto como um tipo de aluguel” (ASSAF, 2010, p.79).  
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O leasing é uma modalidade mais burocrática, por isso é uma opção menos 
utilizada, apesar de ter uma taxa menor. Na modalidade consórcio é união de pessoas 
naturais e jurídicas em grupo promovidas pela administradora de consórcio com a 
finalidade de proporcionar a seus integrantes aquisição de bens e serviços por meio de 
autofinanciamento (BACEN 2012). 

O consórcio é uma modalidade usada, porém quando o consumidor não tem 
pressa ou não precisa imediatamente do bem desejado. É uma opção mais econômica, 
porém, o consumidor fica pagando sem a posse do bem que só é possível mediante 
um sorteio que é feito mensalmente pela administradora do consórcio ou através de um 
lance que atinja a contemplação do bem. 

Diante das opções de financiamentos mais utilizadas, percebe-se que o CDC 
apesar de possuir a taxa de juros mais elevada é a opção mais usada por ser rápida e 
menos burocrática. Percebe-se que o consumidor muitas vezes não se atenta ao preço 
final e sim a opção que facilita a aquisição do bem de imediato.  

Neste contexto questiona-se: Será que acadêmicos da Faculdade Católica do 
Tocantins possuem conhecimentos necessários sobre opções de crédito disponíveis, 
bem como as taxas de juros contratadas numa operação de financiamento de veículo? 

Este trabalho foi dividido em cinco partes. A primeira que se apresenta por meio 
desta introdução, por meio da justificativa e a relevância do tema, a problemática, o 
objetivo e a estrutura. Na segunda parte é apresentado o referencial teórico, onde o 
CDC que é a opção mais utilizada será apresentado e o Leasing como base de 
comparação. Na terceira etapa a metodologia, momento em que são demonstradas as 
formas de análise do estudo.  

Na quarta etapa a análise dos dados apresentados, e por fim, as considerações 
finais momento em que a problemática é respondida, e o objetivo geral é esclarecido. 

 
METODOLOGIA 
 

Este trabalho tem como objetivo analisar as escolhas de financiamento de 
veículos dos acadêmicos da FACTO. Foram consultados livros, sites, artigos científicos 
para desenvolver o referencial teórico.  Na etapa de desenvolvimento deste trabalho 
utilizou-se o a utilização dos dados, através dos fundamentos de pesquisas 
quantitativas de maneira onde abordarão a proposta deste trabalho, apoia-se em 
determinados tipos de financiamento bastante utilizados na aquisição de veículos, 
busca sempre ampliar o conhecimento dos tipos de crédito mais contratados.   
  

Foram aplicadas perguntas formuladas em questionário quantitativo que deram 
enfoque aos dados estatísticos pelos tipos de financiamentos mais utilizados. 

 
Uma análise quantitativa apresenta os dados em percentuais. A primeira razão 
para se conduzir uma Pesquisa Quantitativa é descobrir quantas pessoas de 
uma determinada população compartilham uma característica ou um grupo de 
características. Ela é especialmente projetada para gerar medidas precisas e 
confiáveis que permitam uma análise estatística (ETHOS, 2002). 

 
Para Lakatos e Marconi (1992, p. 43) “toda pesquisa implica o levantamento de 

dados de variadas fontes, quaisquer que sejam os métodos ou técnicas empregadas”. 
Por meio dos dados podemos analisar os tipos de crédito, quantidade de cotações 
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feitas, variedades do crédito oferecido pelas financeiras e o critério utilizado para a 
compra.  

Também foram utilizadas reportagens de revistas publicados especializadas em 
economia, e matérias publicadas em sites. Essas informações apontam as tendências 
do mercado (2012). 

 
ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 
Gráfico 1: Aquisição do veículo 
Fonte: Da pesquisa (2012) 

 
 Pode-se perceber com o Gráfico 1, que na hora da compra do veículo o CDC é a 
operação mais utilizada. Sendo a opção mais ofertada na hora de negociar a aquisição 
do veiculo e ainda oferece vantagens na hora da troca do veiculo, por oferecerem 
amortização dos juros do CDC e se adequar na renda dos entrevistados. 
 

 
                 Gráfico 2: Cotações realizadas 
                 Fonte: Da pesquisa (2012) 

 
 No Gráfico 2 é possível perceber que na hora da compra do veículo a grande 
maioria das pessoas que, 37% dos entrevistados não realizam mais que uma cotação, 
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observando que somente 13% realizam mais de quatro cotações no mercado financeiro 
disponível, fato que o consumidor ainda faz poucas cotações na hora de adquirir um 
veiculo.  
 

 
              Gráfico 3: Modalidades de Crédito 
                  Fonte: Da pesquisa (2012) 

 
  
 No gráfico 3 é possível perceber que na grande maioria, ou seja, 52% das 
financeiras oferecem mais de uma modalidade de crédito ao consumidor na hora da 
aquisição do seu veículo. Observando que as financeiras concentram suas operações 
mais voltadas a duas linhas de crédito.  
  

 
                 Gráfico 4 : Opções das Financeiras 
                 Fonte: Da pesquisa (2012) 
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 No gráfico 4 é possível perceber que 48% das financeiras ofereceram mais de 
uma modalidade de crédito para  a aquisição e somente 4% oferecem até 4 
modalidades ao consumidor. O resultado revela a pouca oferta das outras opções de 
créditos oferecidas pela mesma financeira. 
 
  

 
                 Gráfico 5: Critério Utilizado 
                 Fonte: Da pesquisa (2012) 

 
 
 No Gráfico 5 é possível perceber que 50% do critério utilizado na hora da 
contração de um crédito é menor juros e 50% restante é a agilidade na aprovação.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
         O objetivo de estudo foi analisar as opções de credito adquiridas dos alunos da 
Faculdade Católica do Tocantins, levando em consideração as analises dos dados 
coletados em pesquisas realizadas com questionários quantitativos. 
         Assim pode-se perceber no presente estudo que as opções mais contratadas 
foram por CDC, pois é a opção mais usada e oferecida pelas financeiras no mercado 
na aquisição de veículos, mesmo sendo com juros maiores que as opções de leasing, 
na segunda opção mais contratada foram por pagamentos à vista tendo uma pequena 
diferença por financiamento leasing. Em pesquisa observa-se  que poucas pessoas 
fizeram mais de duas cotações na hora de escolher o tipo de financiamento, 
constatando o hábito de fazer poucas cotações neste segmento. 
         Pode-se observar também que as financeiras colocam a disposição na maioria 
dos casos somente uma ou duas modalidades de créditos disponíveis para financiar o 
veiculo. Nota-se que os alunos entrevistados não têm o total conhecimento sobre as 
praticas e os tipos de credito contratado nestas modalidades de crédito indicadas no 
questionário e ainda o juro real contratado. Percebe-se que os critérios citados na hora 
da contratação tiveram os resultados iguais tanto para menores juros e agilidade na 
aprovação. 
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RESUMO 
 
Relacionar os cuidados com o meio ambiente como práticas gerenciais em micro e 
pequenas empresas tem sido foco de discussões em grandes eventos pelo Brasil. O 
que se percebe em muitos debates e que a maioria das empresas dessa categoria não 
possuem política de sustentabilidade por desconhecerem os processos e seus 
benefícios. Assim, com foco na contribuição do tema na região norte do Brasil, este 
estudo possui como objetivo descrever as praticas de educação ambiental e, 
sustentabilidade, em micro e pequenas empresas na cidade de Palmas-TO. Para a 
execução do trabalho foi utilizado como método, a pesquisa bibliográfica exploratória, 
descritiva com analise quantitativa, utilizando também a aplicação de questionário 
estruturado. O estudo foi feito em 40 (quarenta) empresas, por meio da aplicação de 
questionário estruturado para os gestores e gerentes. Com estudo, pôde-se notar que a 
maioria das empresas de Palmas não adotam práticas sustentáveis, e poucas 
conhecem algum selo ou registro por ações ecologicamente corretas. 
 
Palavras -chave: Educação ambiental, Sustentabilidade e Meio ambiente 
 
INTRODUÇÃO  
 
             O meio ambiente tem sido muito discutido nos últimos anos. Temas como a 
preocupação em preservar e conservar os recursos naturais tem sido cada vez mais 
focado pela humanidade. Nunca antes se debateu tanto sobre o meio ambiente e 
sustentabilidade. 
 A verdade, no entanto, é que poucos compreendem o que seja 
“sustentabilidade”, muitas pessoas associam-na a preservação do meio ambiente, é 
uma resposta correta, porém incompleta. Sustentabilidade é muito mais do que cuidar 
do planeta para que seus recursos sejam utilizados de forma responsável e não 
destruídos. 
 Segundo Cabrera (2009) sustentabilidade em primeiro lugar, trata-se de um 
conceito sistêmico, ou seja, ele correlaciona e integra de forma organizada os aspectos 
econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade. A palavra-chave é 
continuidade — como essas vertentes podem se manter em equilíbrio ao longo do 
tempo (PLANETASUSTENTAVEL, 2009). 
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 Na visão do desenvolvimento sustentável esta ligada uma serie de fatores, que 
necessita de discuti-los para que possa compreender a complexidade do assunto. A 
expressão desenvolvimento sustentável estabelece que o entendimento das 
necessidades atuais não deva comprometer as futuras gerações e o meio ambiente. A 
partir do surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável, passou a existir um 
discurso e uma preocupação cada vez maior, que procura condicionar a busca de 
desenvolvimento  
aliada a noção de conservação do meio ambiente (SEIFFERT, 2010). 
 Compreende-se que o desenvolvimento sustentável esta sendo cada vez mais 
discutido, envolvendo os conceitos de preservação e desenvolvimento, para que 
através da sustentabilidade possa preservar o meio ambiente, pois as relações entre 
ambiente e desenvolvimento estão integradas. 

 
O desenvolvimento sustentável caracteriza-se como o processo de 
transformação no qual se busca a harmonização da exploração dos recursos, 
da direção dos investimentos, da orientação do desenvolvimento tecnológico e 
da mudança institucional, a fim de reforçar o potencial presente e o futuro do 
meio ambiente (SEIFFERT, 2010, p. 21) 

 
Assim como o conceito de sustentabilidade é pouco compreendido pela 

sociedade e palas empresas, é também a Educação Ambiental.  
Compreende-se como educação ambiental o processo de valores e conceitos 

voltado para o desenvolvimento e atitudes necessárias para a integração do ser 
humano com o meio ao qual se vive, onde se deve ter uma maior preocupação com o 
meio ambiente (DIAS, 2004). 

O tratado de educação ambiental para sociedades sustentáveis e 
responsabilidade global (1992) reconhece a educação ambiental como processo de 
aprendizagem permanente baseado no respeito a todas as formas de vida (DIAS, 2004 
p.99). 

Observa-se que a E.A é um processo que consiste em desenvolver nas pessoas 
compreensão do meio ambiente, para que lhe permita adotar uma posição consciente, 
estimulando a harmonização da exploração dos recursos naturais para que possa 
melhorar a qualidade de vida, que por meio da educação ambiental as pessoas 
aprendam como funciona o meio ambiente e o que podemos fazer para promover a 
sustentabilidade (MININI, 2000) apud (DIAS, 2004).  
 Assim as empresas viram-se obrigadas a adotar uma abordagem 
socioambiental. Nesse sentido este estudo possui como objetivo descrever o processo 
de Educação ambiental e sustentabilidade em micro e pequenas empresas na cidade 
de Palmas, mostra sua importância e diferentes aspectos, bem como tratar da 
abordagem adotada pelas empresas. 
 
METODOLOGIA 

 
O presente estudo teve como metodologia as abordagens bibliográfica 

exploratória, descritiva com analise quantitativa. Foi utilizado a aplicação de 
questionários estruturados.  

O objeto de estudo foi micro e pequenas empresas da cidade de Palmas, 
analisando suas atitudes com relação à reciclagem e a utilização de recursos que 
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promovam a sustentabilidade. Foi aplicado questionário estrutura em 40 (quarenta) 
empresas, sendo elas supermercados, lojas de vestuário masculino e feminino, de 
equipamentos eletrônicos, entre outros. Foram escolhidos para responder o 
questionário, gestores/proprietários e na ausência desses os gerentes. 

Para Marconi e Lakatos (2010) a pesquisa pode ser considerada um 
procedimento formal que requer um tratamento cientifico e se constitui no caminho para 
se conhecer a realidade ou  para descobrir verdades parciais. 

Para Severino (2010) a pesquisa exploratória busca apenas levantar 
informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho. 

Para Marconi e Lakatos (2006) pesquisas quantitavas-descritivas, consistem em 
investigações de pesquisa empírica, onde sua principal finalidade é a análise das 
características de fatos ou fenômenos, tendo por objetivo a coleta de dados sobre 
populações, programas, ou amostra de populações e programas. 
 
ANALISE DOS RESULTADOS  
 
            Nessa etapa serão apresentados os resultados dos questionários aplicados 
com micro e pequenas empresas na cidade de Palmas. 
 
A pesquisa 
 

 
Gráfico 1: Ramo de atividade das empresas 
Fonte: Da pesquisa (2011) 

 
Conforme pode ser percebido na Gráfico 1 existe mais supermercados do que 

os demais públicos. Foram escolhidos tais segmentos em função da quantidade de 
resíduos gerados por eles.  
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Gráfico 2: Quantidade de funcionários  
Fonte: Da pesquisa (2011) 

  
 No gráfico acima entende - se que a maioria das empresas possui de 5 a 10 
funcionários por empresa. Hipoteticamente pode se inferir que, quando maior a 
quantidade de funcionários, maior a quantidade de resíduos gerados. Assim, também 
pode-se inferir que: quanto maior a quantidade de funcionários melhor são as 
possibilidades para executar projetos de educação ambiental. 
 

 
Gráfico 3: Tempo de abertura da empresa  
Fonte: Da pesquisa (2011) 

 
A maioria das empresas estudadas possuem de 1 a 3 anos. Entretanto 45% 

podem ser consideradas empresas com “certo” grau de maturidade, levando em 
consideração a sua permanência no mercado. Segundo SEBRAE (2012) as empresas 
com mais de dois anos, já podem ser consideradas no inicio da maturidade comercial. 
Pois 60% fecham antes de completar 2 anos.  
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Gráfico 4: Quais ações a empresa pratica  
Fonte: Da pesquisa (2011) 

 
 Pode ser percebido no Gráfico 4 que a maioria dos entrevistados afirmam que 
suas empresas utilizam a reciclagem quanto a principal ação de educação. Talvez o 
processo de reciclagem seja o mais utilizado em função da praticidade da entrega do 
resíduo para as empresas recicladoras. 
 Em segundo lugar é detectado a reutilização. Segundo o gráfico 10% dos 
respondentes apontaram utilizá-la. O que pode ser entendido é que o processo é 
optado em função de sua fácil utilização. E por fim 5% optaram por educação 
ambiental.  
 O fato é que para organizar a educação ambiental é necessário recursos 
financeiros e articulação para sua execução. De certa forma exige envolvimento da 
organização como um todo. Pensar e mudar a organização nos seus processos 
produtivos, departamental, causando assim, mudança no pensamento e no 
comportamento de seus colaboradores. E por último 55% optaram outros. A maioria 
dos respondentes não quiserem descrever a ação inserida na opção outros, o que leva 
a compreender como “fuga” em relação à assertiva. 
 

 

 
Gráfico 5: Ações de educação ambiental praticadas em benefício ao meio 
ambiente 
Fonte: Da pesquisa (2011) 
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 No Gráfico 5, é apresentado a opinião dos gestores em relação suas ações 
com a Educação Ambiental. Em comunicação com o Gráfico 4, este ratifica, o pouco 
envolvimento com as praticas de educação ambiental. Os próprios gestores apontam. 
Com a escala de likert de 5 pontos utilizada, conclui-se que: 40% das empresas fazem 
uma auto analise negativa sobre o uso da Educação Ambiental em suas empresas. Ao 
passo que 60% estão satisfeitos com suas ações. O Satisfeito nesse caso, recai como 
ponto neutro, sendo puxado para baixo. Assim, o Gráfico 5, é teoricamente 100% 
negativo. 

 
Gráfico 6: Já foi reconhecida, recebeu algum selo ou algum registro por ter 
ações ecologicamente corretas 
Fonte: Da pesquisa (2011) 

 
 No Gráfico 6, a maioria das empresas não foram reconhecidas por nenhum tipo 
de selo que as classifique como ecologicamente corretas. 20%, não sabem opinar 
sobre o que são ações ecologicamente corretas. 

 
Gráfico 7: Quais as organizações a empresa possui parceiros para execução 
de ações em beneficio ao meio ambiente 
Fonte: Da pesquisa (2011) 

 
O Gráfico 7, representa o esforço das empresas em buscar parceiros para 

execução das ações de beneficio ao meio ambiente. 35% consideram as parcerias com 
o governo e parceiras com empresas recicladoras, ações mais comuns e convenientes. 
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Um dado que chama atenção é o envolvimento com os Institutos, Fundações, Escolas 
e Faculdades. O envolvimento com essas entidades não são identificadas entre as 
empresas. O argumento permanece: Será que as empresas não se envolvem com 
essas entidades pois as empresas não as procuram, ou vice-versa? 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
             
 O objetivo desse trabalho foi descrever as práticas de educação ambiental e 
sustentabilidade em micro e pequenas empresas na cidade de Palmas. 
            Com a analise dos resultados é possível notar que a maioria das empresas de 
Palmas não adotam práticas sustentáveis, tendo vista sua pouca participação em 
projetos relacionados a Educação Ambiental. Muitas optam por fazer pequenas ações 
com a reciclagem e com a reutilização. Entretanto, as questões ambientais não são 
prioridades para essa categoria de empresas. 

Um fato preocupantes é que, os próprios gestores reconhecem sua pouca 
participação em “casos” que envolvem o meio ambiente.  

Considera-se importante a participação de tais empresas em projetos de 
educação ambiental, bem como a participação em ações cientificas ofertadas pela 
capes e pelos estudos científicos em Instituições de Ensino Superior. Será que o 
desinteresse ocorre por falta de informação? Ou porque essas empresas não 
reconhecem que prejudicam o meio ambiente?  

Esses argumentos podem ser respondidos em novas pesquisas cientificas, e 
servem também como reflexão para gestores que tiverem acesso a esse documento. 
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Resumo 

A cultura do eucalipto vem contribuindo muito para o destaque crescente do 
setor florestal na economia brasileira e no mercado tocantinense de produtos florestais. 
Este trabalho teve como objetivo realizar uma pesquisa investigativa acerca dos 
aspectos gerais da eucaliptocultura no estado do Tocantins bem como suas 
potencialidades. A metodologia utilizada foi do tipo exploratório, descritivo e 
bibliográfico, com procedimentos de coleta de dados primários e secundários 
relacionada à cultura do eucalipto, seu uso e produtos no agronegócio tocantinense.  
Os dados obtidos foram analisados e sistematizados de forma a fundamentar 
conceitos, objetivando compartilhar informações com aplicabilidade no processo de 
incentivo de produção de eucalipto. Concluiu-se com este trabalho que a cultura do 
eucalipto possui potencial exponencial para o estado do Tocantins, sendo considerado 
uma das principais culturas para alavancar a economia agrícola da região.  

 
Palavras-chave: Reflorestamento; Eucaliptocultura; Agronegócio. 
 
Introdução 
 A cultura do eucalipto no Brasil tem sido destinada à produção de madeira para 
a indústria de papel e celulose e de carvão vegetal. A adequação de sua madeira para 
fins industriais, o rápido crescimento e a elevada produção de sementes são fatores 
que alavancaram a contínua expansão do setor florestal brasileiro baseado em 
plantações com eucaliptos (SILVA, 2001). 

Os segmentos do setor florestal brasileiro, como celulose e papel, madeira 
serrada, compensado,aglomerado, ocupam posição de destaque no ranking dos 
maiores produtores e exportadores mundiais (FAO, 2012). Essa situação pode 
permanecer no futuro, e, além disso, o Brasil pode conquistar novos mercados e, com 
isso, contribuir ainda mais para o desenvolvimento socioeconômico do país. As 
empresas brasileiras se tornaram competitivas devido à alta produtividade dos 
reflorestamentos, fator que ocorre em razão das condições climáticas favoráveis à 
atividade florestal no país, possibilitando ciclos de crescimento rápido e de alta 
qualidade, bem como ao baixo custo de produção em relação aos outros países. No 
mais, tem-se a aceitabilidade dos produtos brasileiros no mercado internacional, devido 
à alta qualidade dos produtos madeireiros produzidos (MEDEIROS e FONTES, 1994).  
O plantio de eucalipto abrange hoje no Brasil grande território, cerca de 4,5 milhões de 
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hectares, segundo dados da Associação Brasileira de Produtores de Florestas 
Plantadas (ABRAF, 2012).  
 A produção média anual histórica de madeira das florestas plantadas, no período 
de 2000 a 2009, foi de 150,90 milhões de m3 de madeira, com um índice de 
crescimento médio de 2,1% ao ano. As florestas plantadas com eucaliptos somam 4,52 
milhões de hectares, representando apenas 0,53% do território nacional (JÚNIOR e 
AHRENS, 2010). Segundo estes autores o potencial brasileiro para a expansão da 
produção agrícola é impressionante e um dos únicos do mundo. Considerando a 
estimativa de 366 milhões de hectares de terras agricultáveis atualmente (43% do 
território nacional), as florestas plantadas com eucaliptos representam apenas 1,23% 
do total, mostrando o grande potencial de sua expansão para áreas com vocação 
florestal, principalmente ocupando áreas degradadas e marginalizadas. 
 O investimento para o desenvolvimento sustentável no setor silvícola destaca o 
Tocantins como um dos estados que mais chamam a atenção de empresários em 
reflorestamento. Segundo a diretoria de Sustentabilidade no Agronegócio, da 
Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do Desenvolvimento Agrário, a expectativa é 
crescer nos próximos anos mais de 1000% em área plantada em todo Estado, com o 
plantio de 600 mil hectares até 2016 (DEUS, 2011).  

 Objetivou-se com este trabalho levantar os principais aspectos pertinentes à 
cultura do eucalipto 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 ao potencial de 
produção do Eucalipto no estado do Tocantins. Os dados primários foram obtidos 
através da participação direta dos autores do artigo em projetos relacionados à cultura, 
sendo relatado no presente trabalho fatos e informações adquiridas através de 
experiência própria. Os dados secundários foram levantados através de livros, internet 
e órgãos governamentais tanto para a definição e contexto sobre tecnologia aplicada 
como para o estudo. Foram consultadas instituições atuantes no seguimento 
objetivando coletar dados atualizados e pertinentes. Posteriormente, os dados obtidos 
foram analisados e sistematizados de forma a fundamentar conceitos, objetivando 
compartilhar informações sobre a cultura no estado.  
 
Resultados e discussão 
 A cultura do eucalipto vem contribuindo muito para o destaque crescente do 
setor florestal na economia brasileira e no mercado internacional de produtos florestais, 
notadamente nos últimos 20 anos. O excelente desempenho do setor florestal brasileiro 
é decorrente não só das condições edafoclimáticas favoráveis, qualidade do material 
genético e manejo apropriado das plantações de eucalipto, mas também dos esforços 
integrados desenvolvidos pelas universidades, instituições de pesquisas e empresas 
privadas e públicas do setor (JÚNIOR e AHRENS, 2010). 
 O estado do Tocantins tem sido fortemente promovido pelo governo estadual 
através de suas secretarias do planejamento (SEPLAN) e 
agricultura/pecuária/abastecimento (SEAGRO). A atratividade do estado para as 
plantações florestais se respaldam em algumas características: terras disponíveis e de 
baixo custo; terras de topografia especialmente orientada à mecanização na 
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silvicultura; extensas áreas de terras de pastagens degradadas e erodidas, em que a 
silvicultura poderá ajudar na recuperação das mesmas; melhoria na infra-estrutura de 
transportes, com a expansão da ferrovia norte-sul e do sistema de hidrovias nos rios 
Tocantins e Araguaia; produtividade nas florestas de eucalipto (entre 35 a 40 
m³/ha.ano), com chances de maiores crescimentos em função da adaptação de novos 
clones às regiões locais (FOELKEL, 2011). 
 O eucalipto, por sua rusticidade, rapidez de crescimento e retorno de resultados 
aos investidores tem sido a grande aposta dos produtores rurais e dos governos locais 
nesse momento econômico do estado. Todos os estudos mostram que o eucalipto gera 
mais empregos, renda e lucros do que a pecuária, até hoje considerada a grande força 
motriz do agronegócio no Tocantins. 
 A silvicultura clonal do eucalipto está chegando ao Tocantins através de diversas 
empresas com adequados níveis tecnológicos. Na área de produção de mudas 
florestais o crescimento deverá ser enorme, se mantidas as projeções de cerca de 
80.000 hectares de plantações novas por ano, serão demandadas cerca de 150 
milhões de mudas de eucaliptos ao ano. 
 De acordo com a tabela 1, os plantios florestais com Eucalyptus vem crescendo 
consideravelmente nos últimos seis anos no Estado do Tocantins. 
 
Tabela 1. Área plantada com Eucalyptus, 2006-2011. 

ANO HECTARES 

2006 16.656,00 

2007 25.994,60 

2008 36.591,10 

2009 44.309,16 

2010 49.583,60 

2011 197.000.00 

Fonte: ASCOM SEAGRO (2011) 

Os maiores plantios de Eucalipto estão localizados nos municípios de São 
Miguel do Tocantins, no Bico do Papagaio, e em Palmeirópolis, sul do Estado (DEUS, 
2011). Segundo a ABRAF 2012, em 2011, o aumento da área plantada de Eucalyptus 
foi alavancado pelos investimentos de empresas nacionais do segmento de Papel e 
Celulose, haja vista que as maiores expansões ocorreram nos Estados do Tocantins 
(37,8%), Mato Grosso do Sul (25,7%), Paraná (16,6%) e Maranhão (9,5%), como 
observado no Gráfico 1. 
Gráfico 01: Crescimento percentual da área plantada com Eucalyptus por estado, 2011. 



 

 

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

 

 
63 

 

 
 
Fonte: Anuário ABRAF (2011), Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes 
compiladas por Pöyry Silviconsult (2012). 

 
 Segundo o diretor de Agroenergia da Seagro, Luiz Eduardo Borges Leal, o 
avanço do reflorestamento no Tocantins é resultado de alguns fatores. Além da 
preocupação dos efeitos climáticos e a demanda crescente de madeira e energia 
sustentável, o Tocantins é potencialmente atrativo para essa cultura. A luminosidade, o 
clima, a disponibilidade de terras e a logística para a exportação favorecem o 
desenvolvimento de diferentes espécies silvícolas (DEUS, 2011). 
 
Conclusões 

Pode-se concluir que a implantação da cultura do Eucalipto no Tocantins é uma 
excelente alternativa de renda para o produtor, sendo uma atividade indicada para 
alavancar o setor da agricultura. O eucalipto é considerado, pela economia agrícola 
brasileira, a árvore do futuro, com grande potencial de exploração, sobretudo no Estado 
do Tocantins. 
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Resumo:  
Florestas plantadas são formadas normalmente por árvores de mesma idade e espécie 
visando a produção de produtos madeireiros. Dentre as culturas que se destacam no 
setor temos o Eucalipto e o Pinus. Este trabalho objetivou avaliar e caracterizar a 
produção de florestas plantadas no estado do Tocantins. Os dados foram coletados na 
SEPEL e na ABRAF durante os meses de agosto a outubro de 2011. Foi observada a 
evolução da área plantada e as culturas mais implantadas. Pode-se concluir a 
importância socioeconômica e ambiental do setor para o desenvolvimento sustentável 
do estado. 
 
Palavras-chave: Floresta; Eucalipto, Madeira. 
 
Introdução 
 As florestas plantadas na grande maioria são florestas equiânias (com árvores 
da mesma idade), e formadas por uma única espécie (portanto, monocultura), embora 
haja exceções. Também na sua maioria, têm como objetivo a produção de produtos 
madeireiros, embora existam florestas plantadas com fins de recuperação de áreas 
degradadas e lazer, por exemplo. Em geral, estas florestas são plantadas em grande 
escala por empresas que irão utilizar os produtos gerados. No entanto, a questão de 
escala é relativa, e muda conforme regiôes e países. em alguns locais, as florestas 
também são plantadas por pequenos proprietários e terras, para consumo próprio e 
venda da madeira, já que a floresta, ao contrário da maior parte das culturas agrícolas, 
não se perde tão facilmente com secas, chuvas excessivas e outras variações do clima 
(WIKIPEDIA). 
 A análise do histórico recente do setor florestal evidencia três fases distintas 

(Figura 2.01). A primeira fase (1960‑1980), responsável pela formação da base 

florestal, resultou de uma “política estratégica” governamental de concessão de 

incentivos fiscais para formação de plantios florestais. A segunda fase (1980‑ 2000) faz 

referência à profissionalização do setor florestal. Na terceira fase (2000‑2010) ocorreu 

a consolidação do Brasil como um grande player internacional do setor de florestas 

plantadas. Essa fase caracterizou‑se pela ampliação das áreas de plantios e pela 

consolidação do processo de desenvolvimento tecnológico do setor (ganho de 
produtividade). (ABRAF, 2011). 

Do total de florestas plantadas no Brasil, aproximadamente 3,4 milhões ha são 
compostos por Eucalyptus e 1,9 milhões ha com Pinus, sendo sua soma equivalente a 
3,2% da área agricultável brasileira. Desse total, 75% das florestas estão vinculadas 
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diretamente às indústrias e 25% estão disponíveis para consumo no mercado de 
madeira roliça em geral (SBS). Segundo a ABRAF – Associação Brasileira de 
Produtores de Florestas Plantadas, as culturas de Eucalipto e Pinus possuem uma 
área plantada de 48392 ha no Tocantins. (ABRAF, 2011). 
 Este trabalho objetivou avaliar e caracterizar a produção de florestas plantadas e 
também evolução desses povoamentos florestais no estado do Tocantins.   
 
Materiais e Métodos  

A pesquisa foi realizada entre os meses de agosto a outubro de 2011, tendo 
como principais fontes de referencias a Subsecretaria de Energias Limpas do Estado 
do Tocantins – SEPEL, através da Coordenação de Biomassa. 

Realização de uma entrevista e coleta de dados atualizados na SEPEL, visando 
obter dados atualizados, tendo em vista melhorar a qualidade dos dados obtidos.  
 Todas as informações foram compiladas e transformados em dados, utilizando 
as ferramentas do software Office Excel 2007, e posteriormente comparados por meio 
de análises descritivas. 
 
Resultados e Discussão 

Como podemos na figura 1, em 2011 tem-se uma previsão de que no estado do 
Tocantins totalize 208.536 ha de florestas plantadas, onde houve um aumento de 
1252,02% quando comparado ao ano de 2006, esse grande impacto na produção de 
floresta plantada se deu principalmente devido a organização dos produtores. (SEPEL)  

 

 
Fonte: SEPEL 

Figura 1: Gráfico sobre a evolução da área de floresta plantada em hectares no estado 
do Tocantins. 

Dentre as culturas implantadas no estado, o Eucalipto (Eucalyptus spp) tem 
grande importância, tendo em vista representar cerca de 90,81% do total da produção 
do estado, conforme mostra a figura 2. Essa dominância no mercado de floresta 
plantadas no estado se dá devido a adaptação da cultura as condições edafoclimáticas 
do estado e também por apresentar boas características agronômicas, tais como: 
Rusticidade, rápido crescimento, entre outros. 
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Fonte: SEPEL 

Figura 2: Relação das culturas implantadas no estado do Tocantins. 
 
Conclusões 
 A produção silvícola a partir de florestas plantadas é de fundamental importância 
para o desenvolvimento socioeconômico do estado, tendo em vista ser uma atividade 
altamente rentável e necessitar de bastante mão-de-obra no seu manejo. 
 Do ponto de vista ambiental a produção silvícola vem trazendo grandes 
resultados, uma vez que quanto maior a área de floresta plantada no estado, 
estaremos reduzindo cada vez mais o desmatamento de florestas nativas. 
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12. USO DE DIFERENTES DOSES DE CAMA DE FRANGO COMO FONTE DE 
FERTILIZANTE PARA O DESENVOVIMENTO DA CULTURA DA ALFACE. 
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Resumo:  
A alface é cultivada em todo o território nacional e compõe uma importante parcela das 
hortaliças da dieta da população brasileira. As aves não produzem urina, eliminando-a 
junto com as fezes, por isso seu esterco é mais rico em nitrogênio que o de ruminantes 
e suínos. O trabalho teve como objetivo avaliar diferentes doses de cama-de-frango 
caprino incorporada ao solo no desenvolvimento da cultura da alface (Lactuca Sativa). 
O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, onde foram 
utilizadas 04(quatro) doses de cama-de-frango, sendo elas: 20, 40, 60 e 80 Mg/ha com 
quatro repetições e quatro testemunhas. observou-se que todos os tratamentos que 
receberam doses de cama-de-frango diferiram estatisticamente em relação as 
testemunhas. Conclui-se que a cama-de-frango eleva a produtividade do peso verde da 
cultura do alface, embora não tenha diferido significativamente com o aumento 
progressivo das doses. O teor de clorofila não é afetado em relação a cama-de-frango. 
Palavras-chave: Lactuca sativa L.; material húmico; nitrogênio. 
 
Introdução 

A alface(Lactuca sativa L.) é muito importante na alimentação humana, por ser 
fonte de vitaminas e sais minerais. No Brasil, encontra-se entre as culturas mais 
valorizadas, tanto do ponto de vista de volume de produção como de valor 
comercializado. Conforme Filgueira(2000), é uma hortaliça composta basicamente de 
folhas, possui ciclo curto, é exigente em solos ricos em matéria orgânica e com boa 
disponibilidade de nutrientes. 

A alface é cultivada em todo o território nacional e compõe uma importante 
parcela das hortaliças da dieta da população brasileira, tanto pelo sabor e qualidade 
nutritiva quanto pelo baixo custo (Cometti et al., 2004). 

Os estercos foram muito utilizados no passado, mas com o advento dos adubos 
químicos o interesse pelos fertilizantes orgânicos diminuiu. Atualmente, a preocupação 
com a degradação ambiental renovou o interesse pelo uso dos estercos, ou seja, pela 
agricultura sustentável (Brummer, 1998; Cantliffe,1995, Stewart e Robinson, 1997). 

A matéria orgânica é considerada fundamental para a manutenção das 
características físicas, químicas e biológicas do solo, onde a mesma provoca 
mudanças nessa características, aumentando a aeração e a retenção de umidade. Do 
ponto de vista físico, a matéria orgânica melhora a estrutura do solo, reduz a 
plasticidade e a coesão, aumenta a capacidade de retenção de água e a aeração, 
permitindo maior penetração e distribuição das raízes. Quimicamente, a matéria 
orgânica é a principal fonte de macro e micronutrientes essenciais às plantas, além de 
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atuar indiretamente na disponibilidade dos mesmos, devido à elevação do pH; aumenta 
a capacidade de retenção dos nutrientes, evitando perdas. Biologicamente, a matéria 
orgânica aumenta a atividade dos microorganismos do solo, por ser fonte de energia e 
de nutrientes (Kiehl, 1985).  
 As aves não produzem urina, eliminando-a junto com as fezes, por isso seu 
esterco é mais rico em nitrogênio que o de ruminantes e suínos, onde o esterco 
proveniente de frangos e galinhas, de criações intensivas e alimentadas com ração, é 
rico em nutrientes, especialmente nitrogênio e fósforo, mas pobre em celulose, Por isso 
sua decomposição é rápida, liberando em poucos dias a maior parte dos nutrientes. 
Essa liberação rápida tem conseqüências importantes para o manejo do esterco, pois 
ao ser deixado para curtir, as perdas de N para o ar podem ser muito grandes. (SOUZA 
E RESENDE, 2006). 
 O trabalho teve como objetivo avaliar diferentes doses de cama-de-frango 
incorporada ao solo no desenvolvimento da cultura da alface (Lactuca Sativa). 
 
Material e Métodos  
 O experimento foi desenvolvido em estufa na área experimental agrícola da 
Faculdade Católica do Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais, 
localizada no município de Palmas - TO. A área experimental apresenta como 
coordenadas geográficas 48°17'31.77"W e 10°17'2.80"S e altitude de 230 m.  
 Foram utilizadas quatro doses de esterco de cama-de-frango incorporado ao 
solo, sendo elas 20,40,60 e 80 Mg/ha com quatro repetições e quatro testemunhas. O 
delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados. 
 A semeadura foi realizada no dia 29/08/2011 em bandejas de isopor de 120 
células, onde colocou-se 3 (três) sementes por célula e a germinação se deu aos 5 
DAS – Dias após a semeadura. Logo após o pegamento das mudas foi feito o desbaste 
onde foi selecionado as mudas de melhores qualidade e retirando as demias, obtendo 
uma muda por célula. Aos 14 DAS as mudas foram transplantadas para vasos de cinco 
litros, contendo quatro litros de solo, além da solução de adubo orgânico estudada. 
Foram avaliados o uso de quatro doses diferentes, sendo elas 20, 40, 60 e 80 Mg/ha, 
além da testemunha. Os dados foram compilados e analisados no software ASSISTAT 
para avaliação estatística. 
 
Tabela 1: Análise de solo do experimento em estudo 

REGISTRO AM. 
pH P K Ca2+ Mg2+ Al3+ H+Al MO 

H2O mg/dm3 cmolc/dm3 g/kg 

AMOSTRA 5 6,90 3,20 75,60 4,80 7,80 0,13 1,80 47,26 

 
 Foi cultivada no experimento a cultivar americana Mauren, onde caracteriza-se 
por expressar seu potencial genético em pleno verão e pelo bom fechamento de 
cabeça, foram utilizadas sementes peletizadas e o substrato utilizado Plantmax para a 
produção das mudas.  
 Para a avaliação dos teores de clorofila, utilizou-se o aparelho clorofilômetro e 
também observamos o número de folhas por plantas. Logo em seguida após colher o 
experimento e levá-lo ao laboratório da FACTO, pode-se avaliar a parte aérea da 
vegetação. As amostras foram pesadas, para obtenção da massa fresca, logo após foi 
coletado todo o material e levado até estufa com ventilação forçada de ar à 
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temperatura de 65°C por um período de três dias (até estabilização do peso). Em 
seguida, o material foi novamente pesado para a obtenção do teor de matéria seca. 
 
Resultados e Discussão 

Em relação ao peso verde, não houve diferença mínima significativa entre as 
doses estudadas, porém, observou-se que todos os tratamentos que receberam doses 
de cama-de-frango diferiram estatisticamente em relação as testemunhas. 

Entre os parâmetros: peso seco, teor de clorofila e número de folhas, observou-
se uma maior produção nos tratamentos que receberam doses de cama-de-frango, 
mas não houve diferença significativa entre a doses. 
 
Tabela 1: Anova 

FV GL SQ QM F 

Blocos 2 1136,40837 568,20419 1,5926 ns 

Trat -a (Ta) 4 22374,62422 5593,65606 15,6780 ** 

Resíduo 8 2854,27463 356,78433   

Parcelas 14 26365,30722     

Trat-b(Tb) 3 223741,21825 74580,40608 151,0093** 

Int. TaxTb 12 48653,70220 4054,47518 8,2094 ** 

Resíduo - b 30 14816,38300 493,87943   

Total 59 313576,61067     
** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

 
Tabela 2: Média de interação entre os tratamentos. 

MÉDIAS DE INTERAÇÃO 

Doses em 
Mg/há 

Peso Verde Peso Seco 
Teor de 

Clorofila. 
Número de 

folhas/planta 

0 25,5833 bA 1,5667 aA 20,2667 aA 9,6667 aA 

20 181,4667 aA 7,9900 aB 25,1333 aB 18,0000 aB 

40 174,2000 aA 21,6667 aB 22,8333 aB 15,0000 aB 

60 223,8000 aA 8,7733 aB 27,2000 aB 16,3333 aB 

80 181,3333 aA 6,3333 aB 38,3000 aB 16,0000 aB 

DMS PARA COLUNAS = 50,1418 (Classificação com letras minúsculas) 

DMS PARA LINHAS = 49,2698 (Classificação com letras maiúsculas) 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi 
aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 
Pires et al. (2002) não observaram diferença estatística significativa entre as 

massas médias das plantas submetidas aos tratamentos quando foram utilizadas 
doses crescentes de cama-de-frango (1,5 a 5 kg m-2), doses crescentes de esterco 
bovino (3 a 6 kg m-2) e adubação mineral. No entanto, constataram que os maiores 
pesos médios da alface ocorreram nos tratamentos que receberam cama-de-frango. 

As baixas produtividades foram obtidas devido ao fato de esterco de aves não 
ser tão produtivo ao ser armazenado puro. Deve ser misturado a materiais de reação 
ácida, como a terra, promovendo imobilização do N por microorganismos. No caso do 
uso direto do esterco fresco, a incorporação ao solo reduz as perdas de nitrogênio. Os 
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efeitos dos estercos de aves são muito semelhantes aos da uréia porque têm efeito 
rápido, sendo, porém os que mais rápidos desaparecem (SOUZA e RESENDE, 2006).
  
 
Conclusões 
 Conclui-se que a cama-de-frango eleva a produtividade do peso verde da cultura 
do alface, porém não difere significativamente com o aumento progressivo das doses. 

O teor de clorofila não é afetado em relação as diferentes doses de cama-de-
frango. 
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Resumo:  
A bananeira (Musa cvs) é cultivada em todos os estados do Brasil, sendo o seu fruto 
dos mais populares e consumidos.  A sigatoka-negra é considerada a doença mais 
severa da bananicultura. objetivou avaliar a importância da eficácia no controle da 
Sigatoka negra em relação ao poder de comercialização da banana no estado do 
Tocantins. A pesquisa foi realizada entre os meses de março a agosto de 2012, tendo 
como principais fontes de referencias as medidas de controle legislativas adotadas 
pelos órgãos de defesa agropecuária de nível estadual e federal. Em relação à 
produção de banana no estado do Tocantins, está havendo uma crescente queda após 
a detecção do foco de Sigatoka negra. 
 
Palavras chaves: doença, mercado, área livre. 
 
Introdução 

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de banana. A bananeira (Musa 
cvs.) é cultivada em todos os estados do Brasil, sendo o seu fruto um dos mais 
populares (EMBRAPA, 2005; LOPES & ALBUQUERQUE, 2005). A Sigatoka-negra 
(Mycosphaerella fijiensis Morelet) é considerada a mais severa e destrutiva doença da 
bananicultura (Musa sp.) no mundo. As infecções ocorrem nas folhas mais novas da 
planta, no lado abaxial, sob a influência de variáveis climáticas, como a duração do 
molhamento foliar e a temperatura (COLHOUN, 1973). 

Alguns fatores, como a umidade, são determinantes para a distribuição 
geográfica, a incidência e a severidade da doença. Além do mais, no caso da Sigatoka 
negra, com a reprodução sexuada, podem ocorrer recombinações genéticas, com 
indivíduos capazes de se adaptar às mais diversas condições climáticas e níveis 
tecnológicos de cultivo. Sendo assim, conhecer as variáveis favoráveis ao patógeno e 
ao progresso da doença é fundamental para orientar estratégias de manejo (LEITE & 
AMORIM, 2002).  

As recomendações gerais formuladas para controlar a Sigatoka-amarela são 
também válidas para a Sigatoka-negra. Todavia, ajustes poderão ser necessários 
tendo em vista que esta é uma doença de maior agressividade que a outra e, por 
conseguinte, deverá requerer maior atenção em relação à aplicação de práticas 
culturais, que auxiliam no controle da doença, maior número de aplicações de 
defensivos, e consequentemente, maior atenção no que diz respeito ao manejo do 
controle químico, quantos aos aspectos de resistências do patógeno aos produtos em 
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uso. Tais procedimentos foram necessários em outros estados e países e não será 
diferente no Tocantins (KIMATI et al., 2005). 

Este trabalho objetivou avaliar a importância da eficácia no controle da Sigatoka 
negra em relação ao poder de comercialização da banana no estado do Tocantins. 

 
Material e métodos 

A pesquisa foi realizada entre os meses de março a agosto de 2012, tendo como 
principais fontes de referencias as medidas de controle legislativas adotadas pelos 
órgãos de defesa agropecuária de nível estadual e federal e também os procedimentos 
adotados dentro do Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária - SUASA. 

Realização de uma entrevista e coleta de dados atualizados na Agência de 
Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins – ADAPEC-TO, visando obter dados 
sobre as propriedades que já estão aptas a comercializar banana no âmbito 
interestadual e até mesmo internacional, tendo em vista melhorar a qualidade dos 
dados obtidos.  
 Todas as informações foram compiladas e transformadas em dados, utilizando 
as ferramentas do software Office Excel 2007, e posteriormente comparados por meio 
de análises descritivas. 
 
Resultados e Discussão 

As ações da Defesa Sanitária Vegetal estão baseadas no princípio da exclusão, 
tentando retardar ao máximo a ocorrência do agente causal (Mycosphaerella fijiensis) 
nas áreas indenes (MENDES, et al.,2007). 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

Figura 1: Área plantada de banana no estado do Tocantins (ha). 
  

Em relação à produção de banana no estado do Tocantins, está havendo uma 
crescente queda após a detecção do foco de Sigatoka negra no norte de estado, tendo 
em vista o estado ter perdido o status de Área Livre de Praga – ALP junto ao Ministério 
da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA, como podemos observar na figura 1, 
a redução da área plantada de banana no estado. 
 A comercialização de banana para outros estados e em nível de exportação 
proveniente do Tocantins atualmente só poderá ser realizada provenientes de áreas de 
Sistema de Mitigação de Risco da Praga – SMRP ou de locais específicos que 
comprovem cientificamente que área esteja livre de praga (SDA/MAPA IN 17/2005). 
Com base nisso a Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins – ADAPEC solicitou 
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ao MAPA a implantação do SMRP, que integra diferentes medidas de manejo que vão 
desde a implantação da cultura até a comercialização, para que os produtores que 
adotarem este sistema possam comercializar sua produção no âmbito nacional e 
internacional. (TOCANTINS, 2010). 
 
Conclusões 
 Conclui-se que a perca do status de Área Livre da Praga – ALP em relação à 
Sigatoka-negra foi bastante prejudicial à produção e a comercialização de banana no 
estado, tendo em vista, a restrições fitossanitárias impostas a produtos provenientes do 
estado do Tocantins. 
 O papel da ADAPEC conjuntamente com os produtores é de fundamental 
importância para que o estado possa adquirir o reconhecimento de ALP novamente, e 
consequentemente voltar a aumentar comercialização de banana no estado. 
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RESUMO 

O trabalho foi desenvolvido em casa de vegetação no Campus de Ciências 
Agrárias e Ambientais da Faculdade Católica do Tocantins, com o objetivo de avaliar 
três cultivares de pimenta malagueta (Capsicum frutescens) em relação ao crescimento 
das espécies. As sementes foram semeadas em um mesmo substrato, sendo que uma 
parte foi submetida à autoclavagem. As cultivares utilizadas foram a pimenta malagueta 
comum, pimenta malagueta vulcão e malaguetinha. As sementes foram cultivadas em 
bandejas contendo substrato comercial de matéria orgânica diversificada. O 
delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com esquema fatorial 
(3x2), sendo 10 repetições, totalizando 60 parcelas.  
 
Palavras-chave: Capsicum frutescens; autoclave e crescimento. 
 
 
INTRODUÇÃO 

A pimenta malagueta é uma espécie vegetal pertencente à família das 
solanáceas, sendo originária das regiões tropicais americanas. É uma planta semi 
perene, arbustiva e possui caule medianamente lignificado. É cultivada principalmente 
nos estados de MG, BA e GO, ocupando lugar de destaque entre as espécies 
condimentares mais utilizadas, superada apenas pelo alho e cebola. Apresentam 
teores de vitamina A e C superiores aos encontrados no pimentão e demais olerícolas 
produzidas no Brasil (DIAS, 2008; ARAÚJO, 2005; FILGUEIRA, 2000; FILGUEIRA, 
2003).  

Para que haja a germinação é necessário que ocorra uma sequência de reações 
metabólicas até a emergência da plântula. Segundo CARVALHO e NAKAGAWA 
(2000), os principais fatores que influenciam a germinação das sementes são a 
umidade, a luz, a disponibilidade de oxigênio e a temperatura. Quando todos estes 
fatores são expressos em condições ótimas, então as sementes expressam seu 
potencial máximo de germinação, que por sua vez torna-se uma característica de 
suprema importância para que haja uniformidade e rápida formação das plântulas. 

O tipo de substrato influenciará no sentido de que a disponibilidade de água seja 
adequada para o desenvolvimento das plântulas, correspondendo a sua estrutura, à 
aeração e capacidade de retenção de água. Segundo SMIDERLE e MINAMI (2001), 
dentre estes fatores, um bom substrato deve apresentar retenção de água e 
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porosidade para proporcionar a difusão do oxigênio, necessário para germinação e 
respiração radicular. 

Além de o substrato possuir boas características físicas é necessário que ele 
tenha características químicas e orgânicas para o bom desenvolvimento das mudas. 
Outro fator que pode interferir na germinação e desenvolvimento pós-seminífero é a 
infestação de patógenos presentes no solo, sendo a autoclavagem uma prática 
indicada para a eliminação dos mesmos. (CARVALHO e NAKAGAWA, 2000). 

O objetivo desse trabalho foi avaliar o crescimento de três cultivares de pimenta 
malagueta em substrato autoclavado e não autoclavado. 

 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
O presente trabalho foi realizado no Campus de Ciências Agrárias e Ambientais 

da Faculdade Católica do Tocantins em Palmas-TO, com coordenadas geográficas 
48°16’34” W e 10°32'45” S e altitude de 230m,  localizando-se na Rodovia TO 050, 
Loteamento Coqueirinho, Lote 7.   

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente ao acaso, sedo 
realizada a semeadura em um único tipo de substrato, diferenciando-se apenas por um 
deles ter sido autoclavado. Uma porção do substrato foi submetida por 40 minutos em 
uma autoclave com temperatura constante de 120º C, em seguida foram expostas em 
ambiente natural para seu resfriamento. 

 Foram utilizados três variedades de pimenta malagueta. Desta forma o 
esquema fatorial adotado foi (3x2) com 10 repetições cada tratamento, totalizando 60 
parcelas. As cultivares foram utilizadas neste trabalho foram a pimenta malagueta 
comum, malaguetinha e pimenta malagueta vulcão. O turno de rega foi de três vezes 
ao dia por cerca de 1 hora cada turno. 

O seu crescimento foi determinado através da mensuração realizada de três em 
três dias. Aos 30 dias após a semeadura finalizou-se o recolhimento dos dados, onde 
os mesmos foram compilados e transformados em tabelas. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
No decorrer de 30 dias foi avaliado o crescimento das cultivares de pimenta 

malagueta em substratos que passaram por diferentes tratamentos, onde as plântulas 
apresentaram os seguintes resultados: a cultivar malaguetinha, obteve uma média de 
3,6 cm de altura em substrato não autoclavado, sendo que no substrato autoclavado 
esta variedade possuiu médias de 2,5 cm de altura. A cultivar malagueta comum 
obteve resultado satisfatório no substrato não autoclavado, sendo a altura de 3,2 cm e 
em substrato autoclavado  apresentou 2,3 cm de altura. A cultivar vulcão, apresentou 
resultados insatisfatórios, expressando as menores médias, onde verificou-se alturas 
de 1,5 cm em substrato autoclavado e 2,0 cm em substrato não autoclavado.  

O índice de crescimento da malaguetinha foi superior aos demais, no substrato 
não autoclavado.  

Observe abaixo o quadro de análises realizado com os dados obtidos nesta 
experimentação: 
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Substrato  Genótipos  

 Malaguetinha M. comum M. Vulcão 
    
Não 
autoclavado 

   2,18700 aA    1,9000  aB 0,9980 aC 

    
Autoclavado    1,3296 bA    1,2365 aA 0,6360 aB      

Classificação de letras minúsculas para colunas e letras maiúsculas para linhas. 
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
 

Observa-se que todas as cultivares possuem diferentes tipos de crescimento em 
substrato não autoclavado em função do fator genética. Porém não há interferência 
direta do substrato em seu crescimento. Em substrato autoclavado as cultivares 
malaguetinha e malagueta comum não tiveram diferença significativa em função do 
fator genética, porém em função do substrato houve diferença significativa. Já as 
cultivares malagueta comum e malagueta vulcão não diferenciaram em função do 
substrato, ou seja, o substrato autoclavado não afetou o seu crescimento, porém a 
cultivar malagueta comum apresentou índices maiores em relação ao crescimento em 
função da própria espécie possuir esta característica.  
 
CONCLUSÃO 

 
Há diferença significativa entre os genótipos, porém os diferentes processos em 

que o substrato foi submetido (autoclavagem) não afeta o crescimento. 
O crescimento da cultivar malaguetinha foi influenciado em função do substrato 

autoclavado. 
O processo de autoclavagem, quando acessível, garante a eliminação de 

diversos tipos de patógenos de solo, que em um dado momento poderá comprometer a 
sanidade da planta e consequentemente a produtividade.   
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RESUMO 

O biofertilizante tem se mostrado uma ótima alternativa para os pequenos, 
médios e grandes produtores, não só pelo benefício econômico, mas também pelo 
incremento nutricional às plantas. O objetivo deste trabalho será avaliar diferentes 
doses de biofertilizantes em pastagens para otimização das suas características 
agronômicas. O trabalho consiste em utilizar três tipos de biofertilizantes, sendo um a 
base de esterco caprino, esterco bovinos e cama de frango. A forrageira utilizada será 
o Panicum maximum cv. Mombaça. Serão utilizadas quatro doses do composto e três 
repetições. O delineamento utilizado será o inteiramente casualizado com um esquema 
fatorial 3x3x4, totalizando 48 parcelas.  

 
Palavras Chaves: fertirrigação, pastagem e biofertilizante. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Os biofertilizantes possuem compostos bioativos, resultantes da biodigestão de 
compostos orgânicos de origem animal e vegetal. Em seu conteúdo são encontradas 
células vivas ou latentes de microrganismos de metabolismo aeróbico, anaeróbico e 
fermentação (bactérias, leveduras, algas e fungos filamentosos) e também metabólitos 
e quelatos organominerais em solutos aquoso. Além de sua ação nutricional já 
conhecida, tem sido atribuído aos biofertilizantes a ação indutora de resistência e 
apresentam propriedades fungicidas, bacteriostáticas, repelentes, inseticidas e 
acaricidas sobre diversos organismos alvos (MEDEIROS & LOPES, 2006).   
 A importância da adubação foliar está na suplementação da adubação no solo e 
na correção mais rápida de deficiências eventuais ou sistematicas (MALAVOLTA & 
ROMERO, 1975). A aplicação de fertilizantes foliares está sendo cada vez mais 
utilizada pelos produtores. Uma das alternativas que vem sendo usada por muitos 
agricultores é a aplicação de efluente, estercos de animais, materiais vegetais e sais 
minerais; pela transformação aeróbica ou anaeróbica, esse produto final é conhecido 
como organomineral ou biofertilizante (KIEHL, 1993). 

A fermentação pode ser concluída em 30 dias no verão ou 45 dias no inverno. 
Segundo MEIRELLES et al. (1997) um dos fatores importantes para a fermentação é a 
temperatura. Para o biofertilizante feito com esterco, a melhor temperatura é 38o C, que 
é a temperatura da pança (rúmen ) dos animais que pastam, seja coelho, camelo, vaca 
ou veado. MEIRELLES et al. (1997) alertam, também, que a falta de fermentação pode 
estar associada à contaminação ou alteração brusca do composto ou quando o esterco 
é oriundo de animais tratados com antibióticos. 
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Este trabalho tem por objetivo avaliar os diferentes tipos de dosagens de 
biofertilizante para verificação do tempo de rebrota da forrageira, MS parte aérea, 
comprimento de folha e número de perfilhos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado no Campus de Ciências Agrárias e Ambientais 
da Faculdade Católica do Tocantins em Palmas-TO, com coordenadas geográficas 
48°16’34” W e 10°32'45” S e altitude de 230m,  localizando-se na Rodovia TO 050, 
Loteamento Coqueirinho, Lote 7.  

O delineamento adotado foi inteiramente casualizado com quatro tratamentos, 
três repetições e quatro dosagens, totalizando 48 parcelas em um esquema fatorial 
(4x4x3). 

A forrageira utilizada foi um Panicum maximum cv. Mombaça que já foi 
implantada na área há cerca de dois anos. 

O biofertilizante utilizado foi de origem bovina, caprina e de aves. O mesmo 
passa por processo de fermentação em botijões com cerca de 100 L, onde ficará por 
cerca de 30 a 40 dias. 
 As doses utilizadas foram de 0,0; 100; 150; e 200 g do biofertilizante, diluídas 
em 20 litros de água. Após o pastejo iniciou-se o processo de aplicação do 
biofertilizante e conforme o ciclo da planta e o número de piquetes, 21 dias depois 
foram coletadas as amostras necessárias para a confecção deste trabalho. 
 Foram avaliados o tempo de rebrota, MS da parte aérea, comprimento de folha e 
número de perfilhos. 
 A área do experimento foi delimitada em 250 m², com 1,5 m de bordadura.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 No gráfico 1, constam as informações para o tempo de rebrota. Observa-se que 
as médias obtidas com os biofertilizantes são estatisticamente iguais, porém as médias 
obtidas no tratamento da testemunha são muito inferiores, pois demonstram a total 
ausência de nutrientes após o pastejo, o que comumente ocorre no cotidiano do 
pecuarista desprovido de recursos. 
 
Gráfico 1. Tempo de rebrota. Palmas (TO), 2012 
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Na tabela 03 pode-se observar que não houve diferença significativa entre as 
diferentes dosagens, com exceção do tratamento com 0,0 g do composto 
biofertilizante. 
 
Tabela 03: Resumo da análise de variância para quatro características avaliadas na 
forrageira Panicum maximum cv. Mombaça com doses crescentes do biofertilizante a 
base de esterco caprino. Palmas, TO. 2012 
 

Tratamento Perfilho 
(Nº) 

Diâm. de 
folha 
(cm) 

M.S.P.A. 
(g) 

Tempo de rebrota 
(dias/cm) 

0,0 10,5 a 0,9 b 7,2 a 0,5 b 
100 12,5 a 1,13 ab 8,81 a 1,2 a 
150 13,6 a 1,17 a 9,2 a 1,4 a 
200 16,7 a 1,20 a 10,91 a 1,5 a 

CV% 26,22 7,43 35,37 9,90 

QM= Quadrado Médio; CV%= Coeficiente de variação em %; (1) Teste F= ns= não 
significativo (p >=05); 0,0= testemunha; 100= 100 g do biofertilizante diluídos em 20 
litros de água; 150= 150 g do biofertilizante diluídos em 20 litros de água; 200= 200 g 
do biofertilizante diluídos em 20 litros de água; M.S.P.A.= Matéria Seca da Parte Aérea. 
Médias seguidas de mesma não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
 
 Os diferentes tipos de tratamento não obtiveram nenhuma diferença significa 
entre si, tanto os compostos com esterco bovino, esterco caprino e cama de frango, 
apresentaram valores estatisticamente iguais. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
 O uso de biofertilizante afeta positivamente o processo de rebrota da forrageira 
Panicum maximum cv. Mombaça, conforme demonstrado no gráfico 01. 
 O composto ainda favorece um aumento significativo nos níveis de matéria seca 
da parte aérea, perfilhamento e tamanho da folha. 
 A ausência de algum composto com propriedades químicas favoráveis ao 
desenvolvimento vegetal, neste caso o biofertilizante, para a pastagem após a saída 
dos animais no piquete, pode acarretar prejuízos para a planta como o decréscimo do 
ganho de matéria seca, perfilhamento, tempo de rebrota e tamanho de folha. Isto está 
intrinsecamente ligado ao desempenho do rebanho.  
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Resumo 
A pimenta malagueta é uma espécie vegetal pertencente à família das solanáceas, 
sendo originária das regiões tropicais americanas.O trabalho foi desenvolvido em casa 
de vegetação no Campus de Ciências Agrárias e Ambientais da Faculdade Católica do 
Tocantins, com o objetivo de avaliar três cultivares de pimenta malagueta (Capsicum 
frutescens) em relação ao seu potencial de germinação. As sementes foram semeadas 
em um mesmo substrato, porém um deles foi autoclavado para a eliminação de 
fitopatógenos e o outro não passou por nenhum tratamento, mantendo suas 
características físico-biológicas originais. As cultivares utilizadas foram a pimenta 
malagueta comum, pimenta malagueta vulcão e pimenta malaguetinha. As sementes 
foram cultivadas em bandeja contendo substrato comercial de matéria orgânica 
diversificada. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, 
sendo adotado um esquema fatorial (3x2), 32 repetições e um total de 192 parcelas. 
Foi avaliado o índice germinativo das cultivares em diferentes condições de substrato. 
Conclui-se que, a autoclavagem do substrato, não influencia na germinação das 
cultivares testadas. 
 
Palavras-chave: Capsicum frutescens; germinação. 
 
Introdução 
A pimenta malagueta é uma espécie vegetal pertencente à família das solanáceas, 
sendo originária das regiões tropicais americanas. É uma planta semi perene, arbustiva 
e possui caule medianamente lignificado. É cultivada principalmente nos estados de 
MG, BA e GO, ocupando lugar de destaque entre as espécies condimentares mais 
utilizadas, superada apenas pelo alho e cebola. Apresentam teores de vitamina A e C 
superiores aos encontrados no pimentão e demais olerícolas produzidas no Brasil 
(DIAS, 2008; FILGUEIRA, 2000; FILGUEIRA, 2003; ARAÚJO, 2005). 
Para que haja a germinação é necessário que ocorra uma sequência de reações 
metabólicas até a emergência da plântula. Segundo CARVALHO e NAKAGAWA 
(2000), os principais fatores que influenciam a germinação das sementes são a 
umidade, a luz, a disponibilidade de oxigênio e a temperatura. Quando todos estes 
fatores são expressos em condições ótimas, então as sementes expressam seu 
potencial máximo de germinação, que por sua vez torna-se uma característica de 
suprema importância para que haja uniformidade e rápida formação das plântulas. 
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Segundo Popinigis (1977), o substrato destina-se a manter uma proporção adequada 
entre a disponibilidade de água e aeração. A sua escolha deve ser em função das 
exigências da semente, em relação à umidade e aeração, ao seu tamanho e à sua 
natureza (Brasil, 1980). 
O tipo de substrato influenciará no sentido de que a disponibilidade de água seja 
adequada para o desenvolvimento das plântulas, correspondendo a sua estrutura, à 
aeração e capacidade de retenção de água. Segundo SMIDERLE e MINAMI (2001), 
dentre estes fatores, um bom substrato deve apresentar retenção de água e 
porosidade para proporcionar a difusão do oxigênio, necessário para germinação e 
respiração radicular.    
Além de o substrato possuir boas características físicas é necessário que ele tenha 
características químicas e orgânicas para o bom desenvolvimento das mudas. Outro 
fator que pode interferir na germinação e desenvolvimento pós-seminífero é a 
infestação de patógenos presentes no solo, sendo a autoclavagem uma prática 
indicada para a eliminação dos mesmos (CARVALHO e NAKAGAWA, 2000). 
O objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial germinativo de três cultivares de 
pimenta malagueta em substrato autoclavado e não autoclavado. 
 
Metodologia 
O presente trabalho foi realizado no Campus de Ciências Agrárias e Ambientais da 
Faculdade Católica do Tocantins em Palmas-TO, com coordenadas geográficas 
48°16’34” W e 10°32'45” S e altitude de 230m,  localizando-se na Rodovia TO 050, 
Loteamento Coqueirinho, Lote 7.  
O experimento foi conduzido em um delineamento inteiramente casualizado em casa 
de vegetação, com as sementes dispostas em bandeja, o substrato utilizado foi o 
substrato comercial (Bioplant – matéria prima/ casca de pinus/ eucalipto/ fibra em pó de 
coco/ serragem de madeira / estercos/ vermiculita superfosfato simples/ carbonato de 
cálcio e magnésio/ fosfato monoamonico cristal/ sulfato de cálcio/ termofosfato 
magnesiano). O estudo adotou um esquema fatorial (3x2) sendo 192 parcelas e 32 
repetições por cultivar de pimenta. As sementes apresentavam 99% de potencial 
germinativo e 100% de pureza até a data da semeadura. As sementes de pimenta 
malagueta foram semeadas em substratos de composição físico-químicas iguais, 
porém uma dessas amostras foi submetida à autoclave por 40 minutos a uma 
temperatura de 120º C. Os turnos de regas foram divididos em três turnos por dia, com 
cerca de 1 hora por turno.  
A germinação (%) foi determinada através da contagem do número de sementes que 
emitiram radículas e em seguida plântulas normais ao longo de 15 dias após a 
semeadura, quando o processo germinativo apresentava-se estabilizado. 
 
Resultados e discussão 
No decorrer de 15 dias de duração do teste, avaliado o potencial germinativo das 
cultivares de pimenta malagueta em substratos que passaram por diferentes 
tratamentos, que neste caso foi a autoclavagem em um deles. 
De acordo com a tabela 01, observou-se que para os genótipos malaguetinha em 
substrato não autoclavado, apresentou melhores resultados de germinação quando 
comparadas com as semeadas em substrato autoclavado. No entanto, estatisticamente 
não houve diferença entre os tratamentos. Esse resultado também pode – se ser 
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observado para os genótipos malagueta comum e vulcão. Deste modo, vale apena 
ressaltar que para o tipo de substrato testado, a autoclavagem interfere na germinação 
da pimenta malagueta, independentemente da cultivar semeada.   
Ao analisar os substratos não autoclavados nos três genótipos estudados, verificou-se 
que houve uma diferença de germinação entre a variedade malaguetinha e malagueta 
comum, em relação à malagueta vulcão. Já que a malagueta vulcão teve uma taxa de 
germinação inferior às outras variedades testadas. Esse resultado também pode ser 
observado no tratamento dos substratos autoclavado. Onde as variedades que melhor 
se destacaram, foram a malaguetinha e a malagueta comum.  
 
Tabela 01- Media Potencial germinativo em substrato não autoclavado e autoclavado 
de diferentes genótipos de pimentas. 

Substrato         Genótipos  

 Malaguetinha M. Comum M. Vulcão 
    
Não autoclavado  18.2000 aA              17.2000 aA              6.8000 aB        
    
Autoclavado 12.6000 aA             

 
11.6000 aA              3.6000  aB       

Médias seguidas de mesma não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de 
Tukey. 
 
Deste modo, as cultivares malaguetinha e malagueta comum não tiveram diferença 
significativa em ambos os substratos, porém a cultivar malagueta vulcão não 
apresentou bons índices germinativos, não em função dos substratos, mas em função 
da própria espécie.  
 
Conclusão 
O procedimento de autoclavagem no substrato utilizado no trabalho, não afeta na 
germinação da semente. Logo, não se faz viável a auoclavagem nesse tipo de 
substrato. No entanto, se o produtor procura uma variedade de pimenta malagueta com 
germinação rápida as variedades malaguetinha e malagueta comum são as mais 
recomendadas.  
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Resumo 
As sementes de alface (Lactuca sativa L.) apresentam vários empecilhos quanto à 
germinação, como grau de sensibilidade à luz, dormência, e necessidade de condições 
particulares de temperatura e umidade. A qualidade das sementes é um aspecto 
importante no processo germinativo, no entanto não pode ser melhorada durante o 
armazenamento, mas pode ser preservada quando as condições de conservação são 
favoráveis.  O objetivo deste é avaliar o potencial germinativo de sementes de alface, 
comercializadas nos estabelecimentos agropecuários no Município de Palmas - TO. O 
trabalho foi realizado no Laboratório de Análise de Sementes no Campus de Ciências 
Agrárias e Ambientais da Faculdade Católica do Tocantins – FACTO. Utilizou dez 
amostras, de cinco cultivares de alface recolhida em 04 (quatro) estabelecimentos de 
vendas de produtos agropecuários do Município de Palmas - TO. Para todas as 
amostras foram empregadas duas repetições de 200 (duzentas) sementes, as quais 
foram mantidas em germinador e regulado a uma  temperatura constante de 20 ºC, 
com uso de luz adicional  de 08 (oito) horas  por dia, durante 07 (sete) dias.  As 
amostras que maior obtiveram porcentagem de  germinação na primeira contagem, 
foram as amostras 04 (quatro) da cultivar Regina Manteiga e 08 (oito) da cultivar  
Grand Rapids TBR e a amostra 9 do cultivar Alface Mônica teve uma maior 
uniformidade de germinação nas duas contagem. 
 
Palavras -chave: Lactuca sativa L; Teste de Germinação; Comercializadas. 
 
Introdução 
A alface (Lactuca sativa) originou-se de espécies silvestres, ainda atualmente 
encontradas em regiões de clima temperado, no sul da Europa e na Ásia Ocidental. A 
planta é herbácea, delicada, com caule diminuto, ao qual se prendem as folhas. Estas 
são amplas e crescem em rosetam em volta do caule, podendo ser lisas ou crespas, 
formando ou não uma cabeça, com coloração em vários tons de verde, ou roxa, 
conforme a cultivar (FILGUEIRA, 2008, p.300). 
Sementes de alface (Lactuca sativa L.) apresentam vários empecilhos quanto à 
germinação, como grau de sensibilidade à luz, dormência, e necessidade de condições 
particulares de temperatura e umidade para a ocorrência do processo germinativo. A 
temperatura influencia de forma marcante a germinação das sementes e a emergência 
de plântulas de espécies cultivadas (SILVA, 2006).  
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Lopes (2009) ressalta que a germinação de sementes em um teste de laboratório 
corresponde à emergência e ao desenvolvimento das plântulas, ou seja, a presença de 
aspectos nas suas estruturas essenciais que irão indicar a maior ou menor 
possibilidade de desenvolver plantas normais sob condições favoráveis. A 
porcentagem de germinação irá indicar a proporção do número de sementes que 
produzirão as plântulas normais sob condições adequadas e dentro do período 
padronizado. 
Já para Nascimento (2002), a germinação é definida como a protrusão da radícula 
através do pericarpo. Os maiores eventos que ocorrem na pré e pós-germinação são: i. 
Absorção de água; ii Ativação enzimática; iii. Degradação dos tecidos de reservas; iv.  
Iniciação do crescimento do embrião; v. Ruptura do pericarpo; e, vi. Estabelecimento 
da plântula. Na alface, o processo de germinação ocorre na extremidade do eixo 
embrionário, próximo à região da micrópila. 
Ressalta-se que a germinação depende de vários fatores, como temperatura, água, 
oxigênio, luz, ausência de microrganismos, tipo de solo, profundidade de semeadura, 
dentre outros. A alface, além de apresentar diferenças de comportamento entre 
cultivares, apresenta também diversos problemas relativos à germinação, dentre os 
quais destacamos: dormência, sensibilidade à luz e exigências de condições 
específicas de umidade e temperatura. Esses aspectos fazem com que a avaliação da 
germinação de sementes de alface, muitas vezes seja problemática, principalmente, 
para os menos experientes com a cultura (FESSEL, 2001).   
As sementes de alface germinam em temperaturas próximas a zero grau Celsius, 
porém as temperaturas na faixa de 18 a 21°C são as mais indicadas, porém, com as 
temperaturas acima de 30°C, ocorre inibição da germinação. O mecanismo de ação da 
germinação de sementes de alface em altas temperaturas parece estar relacionado 
com o enfraquecimento do endosperma, o qual permite o crescimento do embrião sob 
altas temperaturas. Esse enfraquecimento do endosperma tem sido associado com a 
indução da enzima endo-β-mannanase na região micro pilar da semente (MENEZES, 
2000).  
Em muitos casos, a porcentagem de germinação indicada no rótulo da embalagem de 
um determinado lote de sementes representa o potencial de germinação do lote, e nem 
sempre irá corresponder à emergência a ser obtida pelo produtor em campo 
(semeadura direta) ou na casa de vegetação (produção de mudas). Este fato acontece 
porque as sementes geralmente são analisadas em laboratório, ou seja, sob condições 
ótimas de germinação. Fatores adversos no campo poderão afetar a germinação, 
reduzindo a emergência (NASCIMENTO, 2002).  
O vigor das sementes é definido como sendo as propriedades das sementes que 
determinam o potencial para uma emergência rápida e uniforme, e proporcionando um 
desenvolvimento de plântulas normais sob diferentes condições de campo. Após o 
processo de maturação fisiológica das sementes, a perda progressiva do vigor é 
inevitável. Esta é determinada pela composição genética das sementes e pelas 
condições ambientais. O vigor das sementes é perdido progressivamente, enquanto 
que a perda da germinação ou seja, a morte das sementes, é a última conseqüência da 
deterioração. Isso se torna evidente pelas características de baixo potencial de 
armazenamento, pela velocidade de germinação demorada e desuniforme, pala 
reduzida emergência de plântulas no campo e pelo aumento de plântulas anormais. A 
germinação de sementes de alface poderá ser comprometida, mesmo que as 
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condições necessárias para tal fim sejam ótimas, caso sementes de baixo vigor sejam 
utilizadas (NASCIMENTO,2002). 
Objetivo deste trabalho é avaliar o potencial germinativo das sementes de alface 
comercializadas nos estabelecimentos agropecuários no Município de Palmas - TO. 
 
Metodologia  
O trabalho foi realizado no Laboratório de Análise de Sementes no Campus de 
Ciências Agrárias e Ambientais da Faculdade Católica do Tocantins - FACTO, locado 
na coordenada geográfica: 22L0792530 UTM 88690942 e com altitude 230m.  
Para realização deste, foram coletadas amostras de sementes de 05 (cinco) cultivares 
de alface nos estabelecimentos agropecuários do município de Palmas - TO. São elas: 
Branca de Boston Manteiga, Regina Manteiga, Hanson Crespa Repolhuda, Mônica, 
Grand Rapids TBR.   
O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso. E para cada amostra foram 
utilizadas duas repetições com um quantitativo de 200 (duzentas) sementes perfazendo 
um total de 400 (quatrocentas) sementes pra cada amostra. As sementes foram 
colocadas para germinar no dia 13/09/2011, em caixa plástica de gerbox, sobre duas 
folhas de papel filtro, e uma folha sobre as sementes, e umedecidas com água 
destilada, suficiente pra que ocorra a germinação. Em seguida foram colocadas no 
germinador de sementes e regulado a uma temperatura constante de 20 ºC, aliado ao 
uso de luz adicional  de 8 horas  por dia. A primeira avaliação foi realizada aos 4 dias, 
durante 7 dias após o inicio do teste de germinação e a contagem final aos 7 dias. Foi 
avaliado o potencial germinativo das sementes de alface de diferentes casas 
agropecuárias.  
Os dados obtidos em cada teste foram analisados separadamente através da análise 
de variância, e, mediante correlação simples a 5% de probabilidade. A comparação das 
médias obtidas nos testes foi realizada através do teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
 
Resultados e discussão 
 Os resultados referentes à porcentagem de germinação das cinco cultivares de alface, 
estão apresentados na tabela 1. 
Tabela 1. Potencial germinativo das variedades de sementes de alface, submetidas ao 
teste de germinação ao quarto e ao sétimo dia após o inicio do teste.  

AMOSTRAS 1ª CONTAGEM 
(4º dia) 

2ª CONTAGEM 
(7º dia) 

1-Branca de Boston Manteiga 0.0000 eA 0.0000 bA 

2-Regina Manteiga 0.0000 eA 0.0000 bA 

3-Branca de Boston Manteiga 0.0000 eA 0.0000 bA 

4-Regina Manteiga 153.0000 aA 15.0000 bB 

5-Hanson Crespa Repolhuda 0.0000 eA 0.0000 bA 

6-Hanson Crespa Repolhuda 0.0000 eA 0.0000 bA 

7-Hanson Crespa Repolhuda 39.0000 dA 3.5000 bB 

8-Grand Rapids Tbr 152.5000 aA 10.0000 bB 

9-Mônica 97.0000 cA 89.0000 aA 

10-Hanson Crespa Repolhuda 122.5000 bA 0.0000 bB 
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*As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. 
**Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.    MG =      
34.07500     CV%-a = 18.62438     CV%-b = 13.01732 
 
 Encontram-se os resultados obtidos na avaliação do potencial de germinação das 
amostras de alface, onde a velocidade de germinação pode ser utilizada para identificar 
lotes com potencial germinativo mais eficiente. 
Como mostra a tabela acima, não houve diferença significativa quanto à taxa de 
germinação entre as amostras 01, 02, 03, 05 e 06, uma vez que as mesmas não 
germinaram no período da avaliação do teste. Deste modo, é valido salientar que são 
muitos os fatores relacionados a esta ausência de germinação, dentre os quais 
destacamos a qualidade das mesmas e o armazenamento inadequado nos 
estabelecimentos comerciais ou a contaminação por patógenos nos lotes das 
amostras.  
Conforme Fessel (2001), um dos aspectos importantes do declínio da qualidade 
fisiológica é a lentidão do processo de germinação, acompanhada pelo aumento do 
período decorrido entre a germinação da primeira e da última semente de um lote e, 
conseqüentemente, a não uniformidade entre plântulas de um mesmo lote.  
Em 2011, Kano diz que a qualidade das sementes não pode ser melhorada durante o 
armazenamento, mas pode ser preservada quando as condições de conservação são 
favoráveis.   
Já as amostras 04 e 08, apresentaram melhor arranque germinativo quando 
comparadas as demais. Nestas, obtive-se uma porcentagem de germinação mais 
eficiente na primeira contagem. Porém, a amostra 09 foi a que a apresentou melhor 
qualidade na germinação na primeira contagem e na segunda, se potencial germinativo 
foi mais uniforme, ou seja, essa variedade deveria ser melhor explorada pelos 
produtores de hortaliça na produção de alface,  
 
Conclusão 
Em função dos resultados obtidos, pode-se concluir que das cultivares comercializadas 
no município de Palmas – TO, a Cultivar Regina Manteiga e a Cultivar Grand Rapids 
TBR, mostrou maior quantidade de sementes germinadas na primeira contagem, e que 
a Cultivar Mônica, teve uma maior uniformidade de germinação nas duas contagens. 
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Resumo 
O rabanete (Raphanus sativus) é uma planta da família das Brassicaceae. O presente 
trabalho visa avaliar os efeitos ocasionados pela influência da incidência dos raios 
solares no desenvolvimento do rabanete. Sendo utilizado como delineamento 
experimental, o arranjo fatorial 3 x 8.  Comparou-se três porcentagens distintas de 
incidência de luz natural sobre a cultura do rabanete (Rabanito Crimson Gigante), como 
total exposição solar, sombrite a 50% e lona 100 micas. Os parâmetros avaliados foram 
as características agronômicas qualitativas tais como:  tamanho total da planta (TTP); 
tamanho do sistema radicular (TSR); peso total da matéria verde (PMV); peso total da 
matéria seca da parte aérea (PMSA), peso total da matéria seca do sistema radicular 
(PMSR); e teor de clorofila da área foliar (TC). Os valores obtidos para as 
características agronômicas avaliadas foram bastante significativos, concluindo que, a 
cultura do rabanete quando cultivado sob um manejo adequado, expressa todo seu 
potencial genético para o seu pleno desenvolvimento. Deste modo, pode-se concluir 
que não é necessário a utilizaçao de estruturas com proteção de lona ou sombrite, já 
que os resultados serão os mesmos se cutivado completamente exposto à luz solar. 
 

 
Palavras-chaves: Raphanus sativus, Intensidade luminosa, Desenvolvimento. 

 
Introdução 
 
O rabanete (Raphanus sativus) é uma planta da família das Brassicaceae. É uma das 
hortaliças mais antiga de que se tem notícia, havendo registros de que ela seja 
cultivada há mais de três mil anos, provavelmente originada do sul da Europa ou do 
sudoeste da Ásia (PEREIRA, apud MUNARIN et al., 2002 p. 02).  
Segundo Souza (1984), o rabanete foi introduzido na Inglaterra e na França no século 
XVI. Nas Américas, as variedades desta planta, foram conhecidas no inicio do século 
XIX. Considerada boa fonte de cálcio, fósforo, ferro e manganês, contêm ainda 
vitaminas B1, B2, ácido nicotínico e vitamina C. Cecílio Filho (1998),   ressalvam que o 
rabanete não é uma cultura exigente quanto ao tipo de solo, desde que este seja rico 
em húmus e ligeiramente úmido. O tamanho de sua raiz depende, dentre outros 
fatores, da fertilidade do solo. 
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O desenvolvimento e a produção do rabanete dependem, em grande parte, do clima 
que irá afetar a cultura já a partir da germinação. Pesquisas comprovam que a 
temperatura mínima para germinação é de 4,5° C, e que a faixa ideal vai de 7,2 a 32,2° 
C, sendo 29,4° C a temperatura ótima e a máxima tolerável, 35 °C (PEREIRA, 2002). 
A região de temperatura ótima para as plantas expressarem todo seu potencial é 
aquela que atinge mais de 90% da capacidade fotossintética. Altas temperaturas 
propiciam aumento na fotorrespiração e a respiração mitocondrial, o que acaba por 
diminuir o rendimento fotossintético. Todavia, esse efeito pode ser diminuído caso a 
planta possua uma faixa de temperatura ampla ótima, favorecendo o rendimento 
fotossintético, já que variações da temperatura não comprometeriam a fisiologia da 
planta de forma significativa. 
A rapidez com que a temperatura máxima limita o processo fotossintético depende da 
sensibilidade ao calor e da intensidade de aumento da respiração em função da 
temperatura (LARCHER apud OLIARI, 2010).  
Portanto, este trabalho tem como objetivo avaliar os efeitos ocasionados pela influência 
da incidência dos raios solares no desenvolvimento do rabanete.  

 
Metodologia 
 
O experimento foi desenvolvido em canteiros com 1m2 de área e 20 cm de altura na 
área experimental do campus de Ciências Agronômicas da Faculdade Católica do 
Tocantins (FACTO). O experimento foi realizado nos meses de agosto e setembro de 
2011, especificamente, iniciando-se na última semana do mês de agosto e finalizando 
na última semana do mês de setembro, em uma área situada na latitude 10°17'2.80"S 
e longitude 48°17'31.77"W, com uma altitude de 230 m.  
Conforme classificação internacional de Köppen, o clima da região é do tipo C2wA’a’- 
Clima úmido subúmido, apresentando reduzida deficiência hídrica no inverno. A 
evapotranspiração potencial média anual é de 1.500 mm, e, é distribuída ao longo do 
verão em torno de 420 mm durante os três meses consecutivos com temperatura mais 
elevada, apresentando temperatura e precipitação média anual de 27,5 ºC e 1600 mm 
respectivamente, e umidade relativa média de 80 % (INMET, 2011). 
Foram utilizados três tratamentos, aqui denominados de: Tratamento A – TA (cultivado 
completamente exposto à luz solar),Tratamento B – TB (cultivado sob a cobertura de 
sombrite) e Tratamento C – TC (cultivado sob a cobertura de com lona com espessura 
de 100 micas). 
Para tanto, realizou-se a calagem em todos os tratamentos, introduzindo e 
incorporando 300g de calcário dolomítico Fille com PRNT 100%. Depois de 
transcorrido 20 (vinte) dias da data da calagem, foram aplicados concomitantemente 
2,3 kg de esterco de gado curtido e 200g de adubação química (5-25-15). 
Já no tocante ao plantio, foram abertas covas nas medidas de 5 X 5 X 5 cm, e, antes 
de realizar a semeadura, na intenção de manter uma predominância de umidade no 
interior da cova, bem como uniformizar a germinação sementes e prevenir  alguns 
potenciais problemas fitossanitário, optou-se por adicionar 5g de substrato Germinar 
em cada cova, respeitando um espaçamento de 10 X 20 cm entre planta e linha. 
A semeadura foi realizada no dia 27 de agosto de 2011, as sementes utilizadas foram 
da variedade Rabanito Crimson Gigante, as quais possuem um porcentual de 
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germinação de 97% e teor de pureza 100%, ressalta-se que foram semeadas três 
sementes por cova. 
O primeiro desbaste foi feito no dia 3 de setembro de 2011, mantendo apenas as 
plântulas mais vigorosas. A adubação de cobertura foi feita com 40 gramas de sulfato 
de amônia em cada tratamento, realizada 10 dias após a emergência das plântulas e, 
no decorrer do desenvolvimento da cultura, foram realizados tratos culturais mecânicos 
de controle das plantas daninhas. 
A colheita foi realizada em 23 de setembro de 2011, em seguida o material foi levado 
para o laboratório onde foram realizadas todas as análises dos parâmetros acerca das 
características qualitativas agronômicas desejadas, tais como: tamanho total da planta 
(TTP); tamanho do sistema radicular (TSR); peso total da matéria verde (PMV); peso 
total da matéria seca da parte aérea (PMSA), peso total da matéria seca do sistema 
radicular (PMSR); e teor de clorofila da área foliar (TC). 

  
Resultados e Discussões 

 
O presente trabalho avaliou o comportamento das plantas de rabanete quanto às 
características agronômicas qualitativas citadas na introdução. Conforme o resultado 
do cálculo estatístico utilizado, estas características não se diferiram entre os 
tratamentos analisados, como mostra a tabela 1. 

 
Tabela 1- Resultado do teste Tukey para as médias de interação da disponibilidade de 
luz solar com a fisiologia da planta, FACTO, Palmas – TO, 2011. 

 

Parâmetros 
analisados 

Tratamento A 
(TA) 

Exposto 

Tratamento B 
(TB)  

Sob Lona 

Tratamento C 
(TC)  

Sob Sombrite 

Tamanho total 
da planta (cm) 

43.5750 a 39.1250 a 38.7750 a 

Tamanho do 
sistema 

radicular (cm) 
19.2750 a 16.6500 a 16.0250 a 

Peso total da 
matéria verde (g) 

28.9250 a 25.4250 a 23.6000 a 

Peso da matéria 
seca da parte 

aérea (g) 
2.5525 a 2.1150 a 2.2825 a 

Peso da matéria 
seca do sistema 

radicular 
3.9775 a 2.7525 a 3.1575 a 

Teor de clorofila 42.4250 a 43.7750 a 40.0000 a 

*médias seguidas da mesma letra nas linhas não se diferem estatisticamente entre si 
pelo teste de Tukey ao nivel de 5% de probabilidade. 
 
Os resultados apresentados foram oriundos de um experimento conduzido no  período 
de extrema deficiência de precipitaçao da região, nesta época do ano a presença de 
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nuvens é insignificante, ficando como único fator limitante da incidência da luz solar os 
materiais utilizados no esperimento como lona e sombrite. 
Porém, vários índices fisiológicos devem ser utilizados na tentativa de explicar e 
entender as diferenças de comportamento de uma cultivar submetida a diferentes 
tratamentos. De acordo com  PEREIRA & MACHADO, apud COSTA et al., (2006) entre 
os mais utilizados, esta: índices de área foliar e de colheita; taxa de crescimento da 
cultura; e crescimento relativo e de assimilação líquida. 
Apesar da cultura do rabanete se desenvolver melhor em regiões de clima com 
temperatura fria a amena, verificou-se que as plantas apresentaram tamanhos 
expressivos nos três tratamentos utilizados, justificado pelas médias do teor de 
clorofila, influênciando diretamente no processo fotossintético que age no metabolismo 
da planta, resultando em um bom desenvolvimento não só do sistema radicular, como 
da parte aérea da planta. 
Dentre os fatores limitantes que se destaca para o cultivo do rabanete na região do 
estado do Tocantins, é o hábito alimentar da população.  

 
Conclusão 
 
Nas condições em que foram conduzido o trabalho, e visto que a cultura em tela se  
adapta melhor à regiões de clima frio ou temperado, pode se concluir que mesmo com 
clima adverso, a região do Tocantins, devido o manejo, o cultivo apresentou bons 
resultados nos meses de agosto e setembro, não sendo necessário a utilizaçao de 
estruturas com proteção de lona ou sombrite, uma vez que o produtor terá um gasto 
maior com a implatação do canteiro e os resultados serão os mesmos se cutivado 
completamente exposto à luz solar. 
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RESUMO 

O trabalho foi desenvolvido em casa de vegetação no Campus de Ciências 
Agrárias e Ambientais da Faculdade Católica do Tocantins, com o objetivo de avaliar 
três cultivares de pimenta malagueta (Capsicum frutescens) em relação ao 
desenvolvimento inicial da copa. As sementes foram semeadas em um mesmo 
substrato, sendo que uma parte foi submetida à autoclavagem. As cultivares utilizadas 
foram a pimenta malagueta comum, pimenta malagueta vulcão e malaguetinha. As 
sementes foram cultivadas em bandejas contendo substrato comercial de matéria 
orgânica diversificada. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente 
casualizado, com esquema fatorial (3x2), sendo 10 repetições, totalizando 60 parcelas.  
 
Palavras-chave: Capsicum frutescens; autoclave e desenvolvimento. 

 
 

INTRODUÇÃO 
A pimenta malagueta (Capsicum frutecens) é uma espécie vegetal pertencente à 

família das solanáceas, sendo originária das regiões tropicais americanas. Capsicum L. 
é o gênero botânico da família Solanaceae, que  abrange as pimentas e os pimentões, 
hortícolas originários  da América Central e do Sul. Acredita-se que a exploração  de 
tais pimentas se deu desde o início do povoamento  humano nas Américas, 
supostamente há cerca de 12.000 anos (BOSLAND e VOTAVA, 2000). É uma planta 
semi perene, arbustiva e possui caule medianamente lignificado. É cultivada 
principalmente nos estados de MG, BA e GO, ocupando lugar de destaque entre as 
espécies condimentares mais utilizadas, superada apenas pelo alho e cebola. 
Apresentam teores de vitamina A e C superiores aos encontrados no pimentão e 
demais olerícolas produzidas no Brasil (DIAS, 2008; FILGUEIRA, 2000; FILGUEIRA, 
2003; ARAÚJO, 2005). 

O Brasil é o segundo maior produtor de pimenta no mundo (RISTORI et al., 
2002) e centro da diversidade do gênero Capsicum (REIFSCHNEIDER, 2000). Essa 
hortaliça está difundida em todas as regiões do Brasil, sendo que as principais áreas de 
cultivo são as regiões Sudeste e Centro-Oeste. São comercializadas para o consumo in 
natura, conservas caseiras e exportação do produto industrializado (WAGNER, 2003). 

mailto:ingermo@gmail.com
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Para que haja a germinação é necessário que ocorra uma sequência de reações 
metabólicas até a emergência da plântula. Segundo CARVALHO e NAKAGAWA 
(2000), os principais fatores que influenciam a germinação das sementes são a 
umidade, a luz, a disponibilidade de oxigênio e a temperatura. Quando todos estes 
fatores são expressos em condições ótimas, então as sementes expressam seu 
potencial máximo de germinação, que por sua vez torna-se uma característica de 
suprema importância para que haja uniformidade e rápida formação das plântulas. 

O tipo de substrato influenciará no sentido de que a disponibilidade de água seja 
adequada para o desenvolvimento das plântulas, correspondendo a sua estrutura, à 
aeração e capacidade de retenção de água. Segundo SMIDERLE e MINAMI (2001), 
dentre estes fatores, um bom substrato deve apresentar retenção de água e 
porosidade para proporcionar a difusão do oxigênio, necessário para germinação e 
respiração radicular.   

Além de o substrato possuir boas características físicas é necessário que ele 
tenha características químicas e orgânicas para o bom desenvolvimento das mudas. 
Outro fator que pode interferir na germinação e desenvolvimento pós-seminífero é a 
infestação de patógenos presentes no solo, sendo a autoclavagem uma prática 
indicada para a eliminação dos mesmos. (CARVALHO e NAKAGAWA, 2000). Em seu 
estado natural a vermiculita tem pouca aplicação prática. No entanto, depois de 
esfoliada ela se torna material de baixa densidade com excelentes propriedades termo-
isolante e cada floco esfoliado aprisiona ar em seu interior (LORENZON et al., 2004).  

De acordo com SILVA e SILVA (1997), KÄMPF (2000), SILVA (2000), SOUZA 
(2003) e ARAÚJO (2004) as características básicas e indispensáveis de um substrato 
são: consistência para suporte, boa aeração, permeabilidade, poder de tamponamento 
para valor de pH, capacidade de retenção de nutrientes e rehidratação após a 
secagem.  Ademais, o substrato deve apresentar alta estabilidade de estrutura, alto 
teor em fibras resistente à decomposição e estar isento de agentes causadores de 
doenças, pragas e propágulos de ervas daninhas. 

O objetivo desse trabalho foi avaliar o desenvolvimento inicial da copa de três 
cultivares de pimenta malagueta em substrato autoclavado e não autoclavado. 

 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
O presente trabalho foi realizado no Campus de Ciências Agrárias e Ambientais 

da Faculdade Católica do Tocantins em Palmas-TO, com coordenadas geográficas 
48°16’34” W e 10°32'45” S e altitude de 230m,  localizando-se na Rodovia TO 050, 
Loteamento Coqueirinho, Lote 7.   

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente ao acaso, sedo 
realizada a semeadura em um único tipo de substrato, diferenciando-se entre si apenas 
por um deles ter sido autoclavado. Uma porção do substrato foi submetida por 40 
minutos em uma autoclave com temperatura constante de 120º C, em seguida foram 
expostas em ambiente natural para seu resfriamento. 

 Foram utilizados três genótipos de pimenta malagueta. Desta forma o esquema 
fatorial adotado foi (3x2) com 10 repetições cada tratamento, totalizando 60 parcelas. 
As cultivares foram utilizadas neste trabalho foram a pimenta malagueta comum, 
malaguetinha e pimenta malagueta vulcão. O turno de rega foi de três vezes ao dia por 
cerca de 1 hora cada turno. 
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O desenvolvimento da copa foi determinado através da mensuração realizada 
de três em três dias. Aos 30 dias após a semeadura finalizou-se o recolhimento dos 
dados, onde os mesmos foram compilados e transformados em tabelas. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No decorrer de 30 dias foi avaliado o crescimento das cultivares de pimenta 

malagueta em substratos que passaram por diferentes tratamentos, onde as plântulas 
apresentaram os seguintes resultados: a cultivar malaguetinha, obteve uma média de 3 
cm de copa no substrato não autoclavado, sendo que no substrato autoclavado esta 
variedade possuiu média 1,8 cm de copa. A cultivar malagueta comum obteve média 
de 2,7 cm no substrato não autoclavado e 1,7 cm no substrato autoclavado. A 
variedade vulcão, apresentou resultados insatisfatórios em ambos substratos, 
expressando as  menores médias, onde verificou-se os diâmetros da copa de 1,1 cm 
em substrato autoclavado e 1,5 cm em substrato não autoclavado.  

Observe abaixo o quadro de análises realizado com os dados obtidos nesta 
experimentação: 

 
QUADRO 1 – Interação dos genótipos de pimenta malagueta cultivados em substrato 
natural e submetidos ao processo de autoclavagem 
 

Substrato  Genótipos  

 Malaguetinha M. comum M. Vulcão 

    

Não autoclav.    1,4200 aA    1,3090 aA 0,5930 aB 
    
Autoclavado    0,8980 aA    0,8618 aA 0,4990 aB 

Classificação de letras minúsculas para colunas e letras maiúsculas para linhas. 
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
 

Observa-se que as variedades malagueta comum e malaguetinha tiveram o 
mesmo desenvolvimento em relação ao substrato e entre si, porém a variedade 
malagueta vulcão não obteve resultados satisfatórios em relação às outras variedades, 
apresentando as piores médias de copa, mas não teve interferência do substrato em 
relação ao desenvolvimento de copa. 

 
 

CONCLUSÃO 
A cultivar malagueta comum e malaguetinha são superiores em relação a 

cultivar malagueta vulcão cultivadas em substrato autoclavado. 
A não autoclavagem favorece melhor desenvolvimento de copa, porém a planta 

está sujeita ao ataque de bactérias e fungos de solo, além de nematóides. 
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Resumo 
O fungo Colletotrichum sp. é o agente causal da antracnose do cajueiro, provocando 
lesões nas folhas e frutos. Produtos derivados de nim (Azadirachta indica), uma árvore 
originária da Índia, como por exemplo o óleo tem sido testado com alternativa ao uso 
de fungicida visando o controle de doenças foliares. Diante disso, o objetivou-se avaliar 
a ação inibitória de óleo de nim sobre o crescimento micelial de Colletotrichum sp.  
agente causal da antracnose. O trabalho foi delineado inteiramente casualizado com 
cinco tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos consistiram das concentrações 
de 0,3, 0,5, 10 e 20% e testemunha. As diluições do óleo de nim foram feitas em 100 
ml de meio BDA (batata-dextrose-ágar), foi adicionado o produto estabelecendo a 
concentração supracitada, o meio foi homogeneizado e em seguida vertido em placas 
de Petri (9cm de diâmetro). Discos de 1 cm de diâmetro do isolados de Colletotrichum 
sp. foram retirados de colônias com sete dias de idade e transferidos para o centro de 
cada placa, sendo estas dispostas em ambiente natural. Após sete dias foi avaliado a 
taxa de crescimento micelial através do diâmetro. 
 
Palavras-chave: agente causal da antracnose; azadiractina; Azadirachta indica. 
 
Introdução 

Atualmente a busca por produtos naturais eficientes no controle de doenças de 
plantas tem sido preconizado, visando obter alternativas aos fungicidas sintéticos e que 
não causem efeitos negativos a últimos à saúde humana e ao meio ambiente. Diversos 
estudos têm demonstrado que óleos e extratos de folhas de algumas espécies vegetais 
são eficientes no controle de doenças de plantas, seja pela ação fungitóxica direta ou 
pelo aumento no nível de resistência às doenças da cultura tratada. Estas substâncias 
extraídas das plantas são mais baratas que os fungicidas e facilmente disponíveis ao 
agricultor, pois podem ser obtidas na própria propriedade agrícola.  

A planta de nim indiano (Azadirachta indica) possui potencial para o controle de 
fitopatógenos (MARTINEZ, 2002). Entretanto, o efeito do nim sobre fungos é variável, 
dependendo, entre outros fatores, do patógeno alvo.  Segundo Govindachari et al, ao 
estudar a atividade antifúngica de terpenóides constituintes do óleo de nim, observaram 
que a azadiractina não afetou o crescimento de três fungos fitopatogênicos, enquanto 
que a salanina, nimbina, epoxiazadiradiona, deacetilnimbina e azadiradiona, 
apresentaram diferentes níveis de controle. Esses cinco terpenóides que foram 
eficazes no controle de fungos apresentaram maior ação quando em mistura do que 
quando testados isoladamente. 
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O extrato de nim causa efeito repelente de postura de ovos de insetos, efeito 
regulador do crescimento, interferência nas suas funções bioquímicas e fisiológicas, 
efeitos sobre a reprodução, e em certos casos, a morte. Outros estudos demonstram 
uma ação direta, inibindo a motilidade por meio de efeito citotóxicos e promovendo 
inibição da síntese de quitina (MOSSINI; KEMMLERMEIER, 2005). Diante disso, o 
objetivou do presente trabalho foi avaliar a inibição do óleo de nim sobre o crescimento 
micelial de Colletotrichum sp. isolado do cajueiro, e  agente causal da antracnose. 
 
Metodologia 

O presente estudo foi realizado no Laboratório de Fitopatologia da Faculdade 
Católica do Tocantins no mês de setembro de 2012. Objetivou-se avaliar a ação 
inibitória de óleo de nim sobre o crescimento micelial de Colletotrichum sp.  agente 
causal da antracnose. O trabalho foi delineado inteiramente casualizado com cinco 
tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos consistiram das concentrações de 0,3, 
0,5, 10 e 20% e testemunha. As diluições do óleo de nim foram feitas em 100 ml de 
meio BDA (batata-dextrose-ágar) e posteriormente autoclavado. Após o 
resfriamento,foi adicionado o produto estabelecendo a concentração supracitada, o 
meio foi homogeneizado e em seguida vertido em placas de Petri (9cm de diâmetro).  

Discos de 1 cm de diâmetro do isolados de Colletotrichum sp. foram retirados de 
colônias com sete dias de idade e transferidos para o centro de cada placa, sendo 
estas dispostas em ambiente natural. Após sete dias de crescimento a temperatura 
ambiente, a avaliação do crescimento micelial constituiu-se na medição a cada dois 
dias do diâmetro das colônias em dois sentidos perpendiculares, com auxílio de uma 
régua milimetrada, obtendo-se uma média para cada repetição, de cada tratamento. 
Após sete dias foi avaliado a taxa de crescimento micelial, apresentando médias. 
Foram realizadas quatro avaliações com intervalos de três dias cada uma, no qual 
foram determinados os diâmetros das colônias.  

Para o cálculo da porcentagem de inibição do crescimento micelial (PIC), segundo 
MENTEN et al. (1976), foi aplicada a fórmula: PIC= crescimento radial da testemunha – 
crescimento radial do tratamento/crescimento radial da testemunha x 100. Com a 
média dos resultados obtidos foi determinado também o índice da velocidade de 
crescimento micelial (IVCM). 

 
Resultados e Discussão 

Com base nos resultados obtidos o óleo de nim inibiu o crescimento micelial do 
Colletotrichum sp, apesar de não ter sido evidenciado 100% de inibição. Todas as 
concentrações do óleo de nim utilizadas diferiram significativamente da testemunha em 
relação o diâmetro micelial do fungo (Tabela 1) embora as concentrações avaliadas 
não diferiram entre si. A concentração de 10% obteve os melhores resultados.  Aos 14 
dias observou-se um diâmetro 64,54 cm na testemunha, comparados a 30,80 cm no 
tratamento a 10% de óleo de nim.  

Pereira et al. (2010) utilizando seis concentrações de óleo de nim (0%, 2%, 4%, 
6%, 8% e 10%) com o intuito de inibir o crescimento micelial e a produção de conídios 
de Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum, observou que a medida que a concentração 
era aumentada, maior era a inibição do crescimento micelial e da produção de 
conídios. 
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Tabela 1.  Crescimento do micélio in vitro de Colletotrichum sp. submetido a diferentes 
concentrações de óleo de nim. 

Tratamentos *Diâmetro (cm) do micélio de Colletotrichum sp. 

 7 dias 10 dias 12 dias 14 dias 

Testemunha 20,80 a 33,92 a 46,43 a 64,54 a 
Óleo de nim (3%) 11,61 b 15,59 b 24,24 b 35,97 b 
Óleo de nim (5%) 10,68 b 16,24 b 23,30 b 36,05 b 
Óleo de nim (10%) 8,40   b 14,64 b 21,67 b 30,80 b 
Óleo de nim (20%) 13,20 b 16,57 b 23,97 b 33,70 b 

Média 12,94 19,39 27,92 40,21 

CV 20,88 10,98 8,40 9,36 

*Crescimento micelial com sete dias  
 

Conforme os dados observados na Tabela 2, todas as concentrações reduziram o 
crescimento micelial variando de 46,07 a 56,08%. A concentração do óleo de nim a 
10% foi a que mais reduziu o crescimento do micélio de Colletotrichum sp. 
apresentando 56,08% de redução. Vale ressaltar que durante todas as avaliações, este 
tratamento se mostrou mais eficiente no controle do crescimento micelial.  
 
Tabela 2.  Redução do crescimento do micélio in vitro de Colletotrichum sp. submetido 
a diferentes concentrações de óleo de nim. 

Tratamentos Redução (%) do diâmetro do micélio de Colletotrichum sp. 

 7 dias 10 dias 12 dias 14 dias Média 

Óleo de nim (3%) 44,58 54,03 47,79 44,29 47,67 
Óleo de nim (5%) 49,52 52,12 49,81 44,14 48,89 
Óleo de nim (10%) 59,90 58,83 53,32 52,27 56,08 
Óleo de nim (20%) 36,99 51,14 48,37 47,78 46,07 

 
Em relação ao índice de velocidade de crescimento micelial (IVCM), foi verificado 

que aos 10, 12 e 14 dias a velocidade de crecimento do fungo nas placas de Petri 
diferiu do tratamento testemunha, apesar de não diferir entre as diferentes doses do 
óleo de nim (Tabela 3). Observou que no início do experimento a velocidade de 
crescimento foi menor nestes tratamentos, enquanto que ao final essa velocidade foi 
maior, principalmente nas concentrações de 3% e 5%. As 10 dias o IVCM na 
concentração de 3% e 5% foi 0,28% e 0,39% e aos 14 dias de 0,83% e 0,91% 
respectivamente.  
 No tratamento em que foi aplicado a mais alta concentração de óleo de nim não 
apresentou diferença estatística as concentrações menores em relação a redução do 
crescimento do fungo e IVCM. Entretanto, verifica-se na Tabela 3 que a concentração 
de 20% foi a que mais reduziu o IVCM do fungo nos primeiros dias. Além disso, foi 
constatado que houve uma alteração na coloração micelial neste tratamento (Figura 1). 
O micélio apresentou uma cor mais avermelhada comparada a coloração rósea na 
testemunha. Alves et. al (2011)  ao testar diferentes concentrações de óleo de nim em 
isolados de C. gloeosporioides, verificaram que na concentração de 200 µg houve 
redução de 60% para inibição micelial e 53,8% de inibição da germinação. 
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Os resultados obtidos neste trabalho, pode-se concluir que o óleo de nim, 
apresenta potencial de controle in vitro. Estudos adicionais serão necessários para 
avaliar novas concentrações do óleo sobre a inibição do crescimento do fungo 
Colletotrichum sp. para estabelecer concentrações inibitórias seguras e  
consequentemente avaliar sua eficiência no controle da antracnose em condições de 
campo. 
 
Tabela 3. Índice de velocidade de crescimento micelial (IVCM) de fungo Colletotrichum 
sp. em presença de diferentes concentrações de óleo de nim. 

Tratamentos Índice de velocidade de crescimento de Colletotrichum sp. 

  10 dias 12 dias 14 dias Média 

Testemunha  0,93 a 0,89 a 1,29 a 1,03 a 
Óleo de nim (3%)  0,28 b 0,61 b 0,83 b 0,57 b 
Óleo de nim (5%)  0,39 b 0,50 b 0,91 b 0,60 b 
Óleo de nim (10%)  0,44 b 0,50 b 0,65 b 0,53 b 
Óleo de nim (20%)  0,24 b 0,52 b 0,69 b 0,48 b 

 
 

 
Figura 1. Diferentes concentrações do óleo de nim in vitro na inibição do crescimento 
micelial de Colletotrichum sp. 
 
 
Conclusões 

O óleo de nim não causou inibição de 100%, mais teve reduziu o crescimento 
micelial de Colletotrichum sp. e afetou a velocidade de crescimento (IVCM). A 
concentração de 10% causou maior redução no diâmetro do micélio e a concentração 
de 20% afetou o IVCM do fungo. 
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Resumo 
Para o plantio de leguminosas é importante que as plantas sejam mais resistentes às 
pragas e que produzam grande quantidade de massa seca, com sementes que tenham 
uma boa germinação e que tenham um crescimento rápido. Este trabalho teve como 
objetivo avaliar a produção de fitomassa seca de diferentes culturas de cobertura,o 
experimento foi conduzido em casa de vegetação na área experimental agrícola da 
Faculdade Católica do Tocantins, o delineamento utilizado foi o inteiramente 
casualizado com 3 coberturas (T1 – Estilosantes, T2- Mucuna preta, T3 - Crotalaria) 
com 5 repetições, a coleta das amostras foram coletadas aos 120 dias após a 
emergencia. Conclui-se que a crotalária como cultura de cobertura, apresentou maiores 
resultados quanto a produção de fitomassa seca. 

 
Palavras-chave: cultura de cobertura; matéria seca; adubação verde. 
 
Introdução 

Diversas técnicas, consideradas estratégicas, têm sido incorporadas ao 
processo produtivo, principalmente aquelas que proporcionam uma melhoria ou 
manutenção das condições do ambiente, destacando-se a adubação verde. Pereira & 
Peres (1986) definiram a adubação verde como uma prática pela qual plantas 
apropriadas são incorporadas ou conservadas em cobertura, antes que completem o 
seu ciclo vegetativo, para manter ou aumentar a capacidade produtiva do solo. 

Segundo Sakai et al. (2007) em busca de uma agricultura menos agressiva ao 
meio ambiente introduz-se a adubação verde, que é definida como sendo o cultivo de 
plantas, na mesma área ou em áreas vizinhas, para produzir grande quantidade de 
massa para ser, após completado seu ciclo vegetativo, incorporada ou deixada sobre o 
solo para agir como proteção e para atuar positivamente no sistema. Embora, sejam 
utilizadas como adubos verdes diferentes plantas, inclusive gramíneas, o uso das 
leguminosas constitui a prática mais difundida para essa finalidade. 

A adubação verde pode aumentar o conteúdo de matéria orgânica do solo, 
melhorar as condições físicas, químicas e biológicas deste e favorecer o crescimento e 
rendimento dos cultivos de importância econômica (MONEGAT, 1991). As leguminosas 
têm geralmente sido mais usadas como adubo verde devido à sua rusticidade, à 
elevada produção de matéria seca, ao sistema radicular profundo e à simbiose com 
bactérias fixadoras do N2 atmosférico. Dentre as leguminosas utilizadas na adubação 
verde e cobertura do solo, destaca-se Crotalaria juncea L., por ser uma planta pouco 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Massa_seca&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Germina%C3%A7%C3%A3o
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exigente em nutrientes, com grande potencial de fixação biológica de N2, e por 
apresentar crescimento rápido (ARAÚJO & ALMEIDA, 1993). 

A mucuna-preta apresenta desenvolvimento vegetativo eficiente e acentuada 
rusticidade nesse ecossistema, adaptando-se bem às condições de deficiência hídrica 
e de temperaturas altas. Floresce e frutifica de maneira variável, porém não possui 
reação fotoperiódica (Burle et al., 1988). A mucuna se destaca pelo desenvolvimento 
sob déficit hídrico e altas temperaturas e a crotalária pela produção de fitomassa 
(AMABILE, 1996) 

O gênero Stylosanthes, sobretudo o Stylosanthes guianensis, o Stylosanthes 
capitata e o Stylosanthes macrocephala, tem boa adaptação a solos de baixa fertilidade 
e maior número de recomendações para o ecossistema cerrado, como o Stylosanthes 
guianensis cv. Mineirão lançado pela EMBRAPA (BARCELLOS et al., 2000). 

Atualmente, dentre as diversas leguminosas usadas para adubação verde na 
Região dos Cerrados destacam-se, como as mais promissoras, as de origem tropical: 
mucuna preta (Mucuna aterrima); guandu (Cajanus cajan); crotalárias (Crotalaria 
juncea, Crotalaria ochroleuca, Crotalaria anagiroide, Crotalaria spectabilis); feijão-bravo 
do Ceará (Canavalia brasiliensis); feijão-de-porco (Canavalia ensiformis); estilosantes 
(Stylosanthes guianensis), conforme investigações de (PEREIRA et al. 1992). 
 Diante disso, este trabalho teve como objetivo avaliar a produção de fitomassa 
seca de diferentes culturas de cobertura. 
 
Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação 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. 

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, 2012). 

Realizou-se a semeadura dos adubos verdes Crotalária (Crotalaria spectabilis), 
Estilozantes (Stylosantes sp.) e Mucuna Preta (Mucuna aterrima), no dia 05/11/2011, 
em canteiros de 6,0 x 1,0 m. Durante a condução do experimento o monitoramento foi 
constante e não houve constatação da ocorrência de pragas. 

Aos 120 dias foram coletadas as amostras com um auxilio de um quadrado de 
0,5x0,5m, onde foi retirado a fitomassa o qual foi posteriormente pesado e levado para 
a estufa com temperatura de 65ºC por um período de 48 horas, posteriormente pesou-
se as amostras e determinou o teor de matéria seca. 

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado com 3 coberturas (T1 – 
Estilosantes, T2- Mucuna preta, T3 Crotalaria) com 5 repetições. Os dados coletados 
foram submetidos a análise de variância e ao teste de Tukey ao nível de 5%. 

 
Resultados e Discussão 

Na Tabela 01, pode-se observar os resultados da análise de variância, e 
verificaram-se diferenças significativas para a produção de fitomassa seca entre: as 
plantas de cobertura para o ano agrícola 2011/12. 
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Tabela 01 - Valores de significância de F, coeficiente de variação (CV) e diferença 
mínima significativa (DMS) para valores médios de fitomassa seca (kg ha-1) das plantas 
de cobertura para os anos agrícolas de 2011/12. 

Causa de 
Variação 

GL SQ QM F 

Tratamentos 2 627932,93 313966,47 86,65** 

Resíduo 12 43480,00 3623,33  

CV 5,6 

** (p < .01)  * (.01 =< p < .05) ns (p >= .05)                                    
 

De acordo com a Tabela 02, observa-se que a crotalária apresentou a maior 
fitomassa seca 1.353,2 kg ha-1, seguido do estilosantes 1006,0 kg ha-1 e a mucuna 
preta 866,60 kg-1. Suzuki et al (2008) avaliando a fitomassa de plantas de cobertura 
sob diferentes sistemas de cultivo obteve resultados semelhantes para a cultura da 
mucuna 867 kg ha-1 e para a crotalária 2.147 kg ha-1. 
 
Tabela 02 - Valores médios de rendimento de fitomassa seca (kg ha-1) de diferentes 
planas de cobertura obtidos no ano agrícola de 2011/12. Palmas – TO.         

Tratamentos Fitomassa seca 

Estilosantes 1.006,00 b 

Mucuna Preta 866,60    c 

Crotalária 1.353,20  a 

DMS 101,49 

Médias seguidas de letras iguais na coluna não diferem estatisticamente entre si, pelo 
teste de Tukey a 5%. 
 

Amabile et al. (2000) observaram, para crotalária juncea e mucuna-preta, os 
respectivos rendimentos de fitomassa seca de 17.000 e 3.500 kg ha-1. 

Braz et al (2005) obtiveram 4.009 kg ha-1 avaliando a produção de fitomassa de 
espécies de cobertura resultados estes inferiores do que os encontrados por Rosa 
(2002) 12.230 kg ha-1 . Machado & Nascimento (1998) obtiveram um valor de 6.223 kg 
ha-1. 

 
Conclusão 
Conclui-se que a crotalária como cultura de cobertura, apresentou maiores resultados 
quanto a produção de fitomassa seca. 
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Resumo 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito alelopático de espécies utilizadas como 
plantas de coberturas sobre a cultura da cenoura (Daucus carota L.). O estudo foi 
realizado em casa de vegetação do Campus de Ciências Agrárias e Ambientais da 
Faculdade Católica do Tocantins. As espécies de plantas de cobertura foram: crotalária 
(Crotalaria spectabilis), eestilozantes (Stylosantes sp.) e mucuna preta (Mucuna 
aterrim), semeadas em cultivo exclusivo. Após o florescimento dos adubos verdes, toda 
a biomassa foram cortadas até a base cobrindo todo o solo e permanecendo em pousio 
durante 30 dias para incorporação.  Avaliou-se o efeito alelopático dos adubos verdes 
na germinação aos 30 dias após a semeadura da cenoura. Os adubos verdes 
estilozantes (Stylosantes sp.) e mucuna preta (Mucuna aterrima) provocaram efeitos 
inibitórios na germinação e no desenvolvimento de plântulas de cenoura, entretanto, 
verificou a germinação apenas nas parcelas em que incorporou a crotalária e realizou 
adubação química. 
 
Palavras-chave: efeito alelopático; culturas de cobertura; Daucus carota L. 
 
Introdução 

O efeito de algumas espécies de plantas sobre outras, interferindo no seu 
desenvolvimento é denominado de alelopatia. Rice (1984) definiu alelopatia como 
qualquer fator nocivo direto ou indireto causado por uma planta (incluindo 
microrganismo) a outra, beneficiando-as ou não, através de compostos químicos 
liberados no ambiente. A ação desses compostos químicos pode interagir entre plantas 
de mesma espécie ou de espécies diferentes.  

Agentes alelopáticos são comumente encontrados em exsudados radiculares, 
substâncias lixiviadas de tecidos vivos ou mortos e em substâncias liberadas durante a 
decomposição de materiais vegetais (RODRIGUES et al.,1992). 

Muitos compostos químicos aplicados na alelopatia são metabólitos secudários, 
produzidos como conseqüência natural das vias metabólicas primárias (Rizvi & Rizvi, 
1992). Porém, é extremamente difícil provar que o efeito inibitório de uma planta sobre 
a outra está relacionado ao efeito de um composto inibidor no solo e não à competição 
por água, luz e nutrientes (Rodrigues et al.,1992). A ação dos compostos alelopáticos é 
freqüentemente testada através de extratos de plantas na germinação de sementes. 

As leguminosas são bastante utilizadas na agricultura orgânica, estas se 
associam-se a bactérias do gênero Rhizobium, que fixam nitrogênio do ar para o solo. 
Além disso, apresentam grande rendimento de massa verde por unidade de área e 
possuem sistema radicular bastante ramificado e profundo, o que permite explorar 
maior volume de solo (ARANTES et al., 1995). Entretanto, ao serem cultivadas em 
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consórcio ou incoporadas podem liberar substâncias antagônicas ao desenvolvimento 
de algumas hortaliças. 

Entre as leguminosas mais utilizadas na agricultura orgânica, estão a mucuna 
preta, estilosantes, sorgo, crotalaria spp. Este trabalho objetivou avaliar os possíveis 
efeitos alelopáticos causados pela incorporação de adubos verdes ao solo na 
germinação de sementes de cenoura. 

 
Metodologia 

O experimento foi realizado em casa de vegetação na área experimental do 
Campus de Ciências Agrárias e Ambientais da Faculdade Católica do Tocantins.  

Para a realização do experimento, foram construídos quatro canteiros de 6 m de 
comprimento por 1,0 m de largura. O delineamento experimento foi em blocos ao 
acaso, com quatro tratamentos e seis repetições, sendo os tratamentos constituídos 
pelas seguintes leguminosas: crotalária (Crotalaria spectabilis), estilozantes 
(Stylosantes sp.), mucuna preta (Mucuna aterrima) e o tratamento controle (químico). 

A semeadura dos adubos verdes crotalária (Crotalaria spectabilis), estilozantes 
(Stylosantes sp.) e mucuna preta (Mucuna aterrima), ocorreu no dia 05 de novembro de 
2011 na profundidade 2 a 5 cm, espaçamento entre os sulcos de 40 cm e com a 
densidade de 20 sementes por metro de sulco para todas as leguminosas a área de 
cada parcela foi de 1m2 (1 x 1 m).  

Aos 120 dias após a semeadura (DAS), ocorreu o florescimento dos respectivos 
adubos, onde foi realizado o corte das leguminosas e a incorporação da biomassa ao 
solo, permanecendo em pousio por um período de trinta dias para a decomposição da 
matéria orgânica. Após a incorporação destes adubos verdes, foram coletadas 
amostras de solo (200 cc) para a realização da análise química do solo, com o objetivo 
de verificar a disponibilidade dos nutrientes pelos adubos (Tabela 1). 

 
Tabela 1: Análise química de solos após a incorporação dos diferentes adubos verdes. 

 
No mês de abril, foi realizada a semeadura da cenoura Alvorada nos solos 

contendo quatro tipos de adubação (crotalária, estilozantes, mucuna preta e adubo 
químico). Nas parcelas com tratamento químico, as concentrações utilizadas foram 72 
N2, 250 P2O5 e 144 K2O kg.ha-1. 

Decorridos 30 dias após a semeadura da cenoura, foi realizada a quantificação 
das plântulas emergidas, além do efeito alelopático dos adubos verdes entre os 
tratamentos na germinação da cenoura. 

solo - 
adubo 
verde 

pH P K 
Ca2

+ 
Mg2

+ 
Al
3+ 

H+Al 
M.
O. 

Areia 
Silt
e 

Argil
a 

Total 

Argil
a 

Nat. 

Grau 
de 

Floc. 

H2

O 
mg/dm3 Cmolc/dm3 

g/k
g 

% 

Crotalária 7,4 
5,
1 

182
,2 

2,7
6 

0,7
8 

0,0
6 

4,8 
24,
0 

79,0
4 

1,6
4 

19,3
2 

6,70 65,32 

Eestilozan
tes 

6,8 
3,
5 

98,
9 

1,4
3 

1,3
0 

0,0
5 

5,9 
20,
3 

61,6
4 

12,
38 

25,9
8 

6,70 74,21 

Mucuna 
preta 

7,2 
8,
9 

86,
5 

2,1
6 

3,3
0 

0,0
1 

4,3 
39,
3 

70,6
8 

8,3
6 

20,9
6 

4,32 79,38 
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Resultados e Discussão 

De modo geral, constatou-se que houve inibição na germinação da cenoura 
ocasionada pela incorporação das plantas estilozantes e mucuna preta utilizadas como 
adubos verdes. Certamente, este fato ocorreu devido ao efeito de alelopatia causados 
pelos mesmos neste experimento. Observou-se que houve um número baixo de 
plântulas de cenoura germinadas na área de incorporação das leguminosas utilizadas 
em relação a testemunha com o tratamento químico. Dentre os adubos verdes, a 
crotalária foi a única cultura de cobertura que permitiu a germinação da cenoura com 
17 plântulas/metro linear, não diferente da testemunha com adubação química, onde 
22 plântulas foram emergidas (Tabela 2). 

 
Tabela 2 – Germinação de plântulas de cenoura em solos incorporados com adubos 
verdes. 

Tratamentos Número médio de plântulas germinadas. m1 

Incoporação da crotalária 17 

Incorporação de estilozantes 0 

Incorporação de mucuna preta 0 

Adubação Químico 22 
1Médias de plântulas de cenoura germinadas por tratamento 

 
Resultados semelhantes foram encontrados por Vidal et al. (2003), onde 

verificaram que os extratos de sementes de sorgo, C. juncea, feijão de porco e mucuna 
preta atrasaram a germinação das sementes de cenoura em relação à testemunha. 

Em ampla revisão, Rodrigues et al. (1993) mostram que todas as partes das 
plantas podem conter compostos alelopáticos. Em diferentes bioensaios, esses 
compostos foram encontrados nas folhas, nos caules, nas flores, nos rizomas, nas 
raízes, nos frutos e nas sementes de diferentes espécies de plantas. Para as 
gramíneas forrageiras, as evidências apontam a parte aérea, seguido das raízes e 
sementes, em ordem decrescente, como as principais fontes de substâncias 
potencialmente alelopáticas (SOUZA FILHO, 1995). 

A ação dos compostos alelopáticos é frequentemente testada através de extratos 
de plantas na germinação de sementes. No caso das hortaliças, a cenoura (Daucus 
carota L.) possui alto teor de vitamina A e sua germinação ocorre sob temperatura ideal 
de 20 a 30°C, com emergência de 7 a 10 dias após a semeadura no campo (VIEIRA et 
al., 1997). 

Nesta pesquisa, observou-se que os adubos verdes estilozantes  e mucuna preta 
provocaram efeitos inibitórios na germinação e no desenvolvimento de plântulas de 
cenoura, atribuídos a alelopatia causada por substâncias químicas e fitotoxidez 
liberadas pelas leguminosas. 
 
Conclusões 

Os adubos verdes estilozantes e mucuna preta provocaram efeitos inibitórios na 
germinação e no desenvolvimento de plântulas de cenoura. 
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Resumo 
A cana-de-açúcar, de origem totalmente renovável, gera divisas para o país através da 
produção do açúcar, do álcool aditivo para a gasolina e do álcool hidratado. O 
agronegócio tocantinense tem fortalecido o aumento por demanda de tecnologias 
voltadas aos interesses e necessidades regionais e locais. Os bons resultados da 
produção e da produtividade da agricultura no Tocantins podem ser atribuídos à 
pesquisa agrícola e extensão rural desenvolvida pelas instituições estabelecidas no 
Estado em parceria com instituições de pesquisa de outros estados. O objetivo central 
desta pesquisa foi realizar uma análise comparativa do setor de produção de matéria-
prima e o industrial, da cadeia produtiva da cana-de-açúcar, entre os estados no norte 
e o estado do Tocantins.  Contudo, afirma-se que dos estados inseridos na região 
Norte do país o Tocantins apresenta uma nova tendência de expansão do complexo 
sucroalcooleiro, devido a maior área de produção ao longo da safra 2010/11 que 
proporcionou um aumento da produção de cana-de-açúcar destinada ao etanol. 
 
Palavras-chave: produção de etanol; análise comparativa; setor sulcroalcooleiro. 
 
Introdução 

A cana-de-açúcar, considerada uma das mais antigas culturas da humanidade, 
está presente na economia brasileira desde o começo de sua colonização. Passado 
praticamente cinco séculos, pode-se constatar sua grande importância para o 
crescimento econômico brasileiro, de onde se aproveita absolutamente tudo. Além 
disso, Ortega Filho (2003) enfatiza que a cana apresenta-se como uma fonte 
alternativa de energia, através da queima do bagaço. 

A cana-de-açúcar, de origem totalmente renovável, gera divisas para o país 
através da produção do açúcar, do álcool anidro (aditivo para a gasolina) e do álcool 
hidratado. Deve ser considerado ainda que todos os resíduos industriais podem ser 
utilizados na lavoura como insumos de fertilização, fechando-se o ciclo de produção 
(ORTEGA FILHO, 2003). 
 O Estado do Tocantins apresenta localização estratégica por estar situado no 
centro do país servindo de ligação entre as regiões do centro-sul e norte-nordeste 
favorecendo o escoamento da produção (SEPLAN, 2005). Encontra-se em franca 
ampliação da ocupação agrícola devido à área disponível, às condições favoráveis de 
solos, de relevo e recursos hídricos. 

A produção de cana-de-açúcar no Tocantins ocupa atualmente uma área 
aproximada de 30 mil hectares, o que possibilita uma produção anual de 120 milhões 
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de litros de etanol por ano. A região de Pedro Afonso abriga uma usina de Álcool e 
Açúcar da Bunge e por consequência a produção de cana do Estado concentra-se 
naquela região (SEAGRO, 2012). 

Macedo e Nogueira (2004) destacam que 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. 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 objetivo deste estudo foi comparar a cadeia produtiva da cana-de-açúcar do 
Tocantins em relação aos Estados da região norte do país, na safra 2010/11. 

 
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 em relação a cadeia produtiva da cana-de-açúcar nos estados da região 
norte, especificamente o estado do Tocantins. 

 
Resultados e Discussão 

Os dados relativos a indústria sucroalcooleira da região norte encontram-se nas 
tabelas a seguir. Dos estados da região norte, observa-se na tabela 1 que o Tocantins 
foi o estado que apresentou maior avanço na produtividade da cana-de-açúcar em 
relação as safras 2009/2010 e 2010/2011, com um aumento de 66 mil kg/ha para 113 
mil kg/ha, ou seja, uma variação de 71,2%. Da mesma forma, em relação a área que 
apresentou um aumento de 351% em relação a safra do ano anterior, onde refletiu na 
produção final, alterando de 45,1 mil t para 348 mil t.  

 
Tabela 1 - Comparativo de área, produtividade e produção na região Norte safras 
2009/10 e 2010/11. 

ÁREA (em mil ha) 
PRODUTIVIDADE (Em 

kg/ha) 
PRODUÇÃO (Em mil t) 

REGIÃ
O 
UF 

Safra 
2009/10 

Safra 
2010/1

1 

VAR. 
% 

Safra 
2009/1

0 

Safra 
2010/1

1 

VAR. 
% 

Safra 
2009/10 

Safra 
2010/1

1 

VAR. 
% 

RO 1,766 2,610 47,56 63.000 56.140 (10,9
) 

111,3 146,5 31,7 

AM 3,844 3,800 (1,20) 55.090 90.970 65,1) 211,8 345,7 63,20 

PA 10,900 9,980 (8,44) 57.193 54.110 (5,40
) 

623,4 540,0 (13,4
0) 

TO 0,684 3,080 351 66.000 113.00
0 

71,2 45,1 348,0 670,9 

TOTAL 17,2 19,50 13,20 57.670 70.889 22,9 991,6 1.380, 39,20 
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2 2 

Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento, 2011. 
 

 A produção da cana nos estados de Roraima e Tocantins são destinadas ao 
etanol, ao contrário dos estados da Amazônia e Pará onde a matéria prima é destinada 
a produção de açúcar (tabela 2). 

Conforme Goes et al (2008), a expansão da cana-de-açúcar prevista para os 
próximos anos está calcada fortemente no incremento da produção e consumo do 
etanol, para atender ao crescimento do mercado interno impulsionado pela ampliação 
das vendas dos veículos flex-fuel - bicombustíveis (BRASIL, 2006), bem como suprir as 
exportações que deverão aumentar de forma significativa, além da necessidade de 
reduzir a emissão de gases do efeito estufa e poluentes, por ser considerado uma 
alternativa energética e renovável (BRASIL, 2006; ORTOLANI, 2006; ROTHKOPF, 
2007). 

 
Tabela 2 - Estimativa de Produção e Destinação Safra 2010/11 

REGIÃO/UF TOTAL AÇUCAR ETANOL 

RO 146,5 - 146,5 

AM 345,7 200,1 145,6 

PA 540,0 234,9 305,1 

TO 348,0 - 348,0 

TOTAL 1.380,2 435,0 945,2 

Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento, 2011. 
 

 Ainda no contexto da estimativa de produção e destinação da última safra 
(2010/11), nos estados da região norte o Tocantins proporcionou um valor de 28 mil 
litros de etanol total, seguidos do Pará com 24 mil, Roraima com 12 mil e Amazonas 
com 8 mil (Tabela 3). 
 

Tabela 3 - Estimativa de Produção e Destinação Safra 2010/11 

REGIÃO/UF 
AÇÚCA

R 
(1.000 t) 

ETANOL TOTAL 
(Em 1.000 l) 

ETANOL 
ANIDRO 

(Em 1.000 l) 

ETANOL 
HIDRATADO 

(Em 
1.000 l) 

RO - 12.126 - 12.126,8 

AM 19,5 8.797,3 - 8.797,3 

PA 31,1 24,593,1 10.623,5 13.969,7 

TO - 28.394,7 - 28.394,7 

TOTAL 50,6 73.912,0 10.623,5 63.288,5 

Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento, 2011. 
 

É interessante observar que a destinação da cana ao álcool hidratado também foi 
impulsionada no estado do Tocantins, tendo em vista que a diferença entre as safras 
2010/11 teve uma variação de 2.443 litros para 25.961 litros, ou seja, uma variação de 
mais de 1000% (tabela 4). 
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Tabela 4 - Estimativa da Produção de Etanol Hidratado na Região Norte Safra 2010/11 

REGIÃO/U
F 

CANA-DE-AÇÚCAR 
DESTINADA AO ÁLCOOL 
HIDRATADO (Em 1000t) 

ÁLCOOL HIDRATADO (Em 1.000 
litros) 

Safra 
2009/10 

Safra 
2010/11 

VAR. 
% 

Safra 
2009/10 

Safra 
2010/11 

Variação 

Absolut
a 

% 

RO 111,3 146,5 31,67 8.550,0 12.126,
8 

3.576,8 41,83 

AM 99,1 145,6 46,94 4.739,0 8.797,3 4.058,3 85,64 

PA 394,4 170,1 (56,87) 33.521,
0 

13.969,
7 

(19.551,
3) 

(58,33) 

TO 45,1 348,0 670,93 2.433,0 28.394,
7 

25.961,
7 

1.067,0
7 

TOTAL 649,9 810,2 24,68 49.243,
0 

63,288,
5 

14.045,
5 

28,52 

Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento, 2011. 
 

A pujança do agronegócio tocantinense tem provocado o aumento por demanda 
de tecnologias voltadas aos interesses e necessidades regionais e locais. Os bons 
resultados da produção e da produtividade da agricultura no Tocantins podem ser 
atribuídos à pesquisa agrícola e extensão rural desenvolvida pelas instituições 
estabelecidas no Estado em parceria com instituições de pesquisa de outros estados 
(COLLICCHIO, 2006). 
 
Conclusões 

Contudo, afirma-se que dos estados inseridos na região Norte do país o Tocantins 
apresenta uma nova tendência de expansão do complexo sucroalcooleiro, devido a 
maior área de produção ao longo da safra 2010/11 que proporcionou um aumento da 
produção de cana-de-açúcar destinada ao etanol. 
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Resumo 
Sclerotium rolfsii são fitopatógenos que causam podridões do colo e raízes em diversas 
plantas. O controle é difícil devido este produzir estruturas de sobrevivência que 
permanecem no solo por longos períodos. Este trabalho teve o objetivo de avaliar o 
potencial antagonista de Trichoderma sp. contra  Scleorotium rolfsii in vitro. Foram 
usados no trabalho um produto comercial contendo 5x108 UFC/mL de uma mistura de 
isolados de Trichoderma sp. (T1) e também um isolado recuperado de solo cultivado 
com abacaxi, após 3 meses da inoculação (T2). Para uso de T1, placas de Petri 
contendo meio BDA receberam 1 mL do produto e posteriormente foi colocado no 
centro da placa 1 disco de micélio de Scleorotium rolfsii. Para T2 foram colocados em 
cada extremidade da placa 1 disco de micélio de cada fungo. O ensaio foi montado em 
DIC com 2 tratamentos, 4 repetições mais a testemunhas, submetidas as temperatura 
de 26,5ºC e temperatura ambiente. As placas foram incubadas à temperatura ambiente 
por 10 dias, sendo feitas observações diárias do crescimento micelial dos dois fungos 
na placa. Para T1 houve inibição parcial do crescimento de S. rolfsii. Para T2, foi 
possível perceber que houve uma competição pelo espaço na placa de Petri pelos dois 
fugos, no entanto, no final do ensaio não foi mais possível visualizar as colônias deste 
fungo, pois o fungo Trichoderma sp. tomou todo o espaço da placa, inclusive crescendo 
sobre a colônia do fitopatógeno.  Na parte de baixo das placas de Petri foi possível 
visualizar as duas colônias, no entanto, na parte de cima, somente o fungo 
Trichoderma sp.  Na testemunha, o crescimento de S. rolfsii ocorreu em toda a placa 
de Petri já no sétimo dia após a montagem do ensaio. Portanto, o isolado T2 de 
Trichoderma não foi eficiente no controle biológico de S. rolfsii. 
 
Palavras-chave: controle biológico; ação antagonista; fitopatógeno. 
 
Introdução 

Sclerotium rolfsii é um patógeno polífago, com ampla gama de hospedeiros, tendo 
sido relatado em mais de 500 espécies botânicas, em cerca de 100 famílias, incluindo 
espécies olerícolas, ornamentais, florestais, cereais, forrageiras, e plantas daninhas 
(Anahosur, 2001). Os hospedeiros mais comuns são as leguminosas, crucíferas e 
cucurbitáceas. 

Este fungo produz abundante micélio branco, cotonoso, ramificado, septado com 
grampos de conexões somente sobre as hifas principais. Pequenos tufos brancos são 
formados no micélio, que posteriormente darão origem a estrutura de resistência 
denominada escleródios. S. rolfsii induz uma variedade de sintomas tais como 



 

 

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

 

 
121 

 

podridões de sementes, morte de plântulas (tombamento), podridão do colo, podridão 
de frutos, murcha de esclerócios em diferentes plantas hospedeiras (Agrios, 2005). 

Na planta infectada pelo fungo é observada uma podridão escura desde a região 
do colo até as raízes, que pode se estender para frutos e sementes. Como resultado 
dessas lesões, toda a parte aérea murcha, ocorrendo, por fim a morte da planta. S. 
rolfssi produz grandes quantidades de ácido oxálico, uma fitotoxina capas de causar a 
morte das células da planta, antes da colonização propriamente do fungo, que o 
caracteriza como um parasita necrotrófico (Melouk e Shokes, 1995). 

Em razão da habilidade do fungo em sobreviver no solo por meio de escleródios, 
o plantio em campos infestados e a introdução do patógeno em áreas isentas devem 
ser evitados. Após a infestação práticas que visam reduzir ou impedir o aumento do 
inoculo inicial deverão ser adotadas, visto que a severidade da doença está 
diretamente correlacionada com as condições ambientais prevalentes e o número de 
escleródios presentes no solo (Meham et al., 1994).Dentre as práticas que integradas 
as medidas de controle a utilização de organismos antagonista, como agente de 
biocontrole na redução  dos níveis de inoculo do patógeno tem sido preconizados. 
Espécies de Trichoderma são consideradas eficientes antagonistas contra uma série 
de fungos fitopatogênicos, dentre eles o S. rofsii. Ele atua tanto pela produção de 
metabólitos voláteis como de não voláteis; como também pelo e pela competição por 
nutrientes, espaço e oxigênio (Chet & Elad, 1983).   

A produção de metabólitos tóxicos por espécies de Trichoderma foi primeiramente 
observada por Weindling (1934), que determinou haver difusão do princípio letal em 
hifas jovens. As espécies de Trichoderma também produzem exoglucanases e 
endoglucanases, celobiase e quitinase, que são enzimas importantes na degradação e 
na lise da parede celular de fungos fitopatogênicos (Ridout et al., 1988). Os 
mecanismos de controle biológico podem ocorrer simultaneamente durante o processo 
de vida do antagonista.  

A capacidade para produzir tais substâncias e o seu efeito fungicida pode variar 
entre espécies e entre isolados da mesma espécie. Considerando o exposto, o 
presente estudo teve como objetivo observa in vitro o efeito antagônico de isolados de 
Trichoderma em relação a S. rolfsii. 

 
Metodologia 

O presente estudo foi realizado no Laboratório de Fitopatologia da Faculdade 
Católica do Tocantins no mês de setembro de 2012. Foram usados no trabalho um 
produto comercial na forma líquida contendo 5x108 UFC/mL de uma mistura de 
isolados de Trichoderma (T1) e também um isolado recuperado de solo cultivado com 
abacaxi, após tres meses da inoculação (T2). Durante o teste de antagonismo em 
confrotação direta utilizando o isolado T1, placas de Petri contendo meio BDA 
receberam 1 mL do produto e posteriormente foi colocado no centro da placa 1 disco 
de micélio de S. rolfsii. Para T2 foram colocados em cada extremidade da placa 1 disco 
de micélio de cada fungo. O ensaio foi montado em DIC com 2 tratamentos, 4 
repetições mais a testemunhas, submetidas as temperatura de 26,5ºC e temperatura 
ambiente. As placas foram incubadas à temperatura ambiente por 10 dias, sendo feitas 
observações diárias do crescimento micelial dos dois fungos na placa. Nas avaliações, 
utilizou-se o critério de Bell et al. (1982) através de escala de notas com valores de 1 a 
5. A capacidade antagônica dos isolados de Trichoderma spp. foi avaliada aos sete e 
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aoscatorze dias após o pareamento, utilizando a escala de notas de Bell et al., (1982), 
concedendo notas que variam de 1 a 5, onde: 1 - Antagonista cresce e ocupa toda 
placa; 2 – Antagonista cresce sobre 2/3 da placa; 3 – Antagonista e patógeno crescem 
até metade da placa; 4 – Patógeno cresce sobre 2/3 da placa; 5 – Patógeno cresce por 
toda placa de petri.  O delineamento foi inteiramente casualizado, com 3 repetições por 
tratamento. 

 
Resultados e Discussão 

Os isolados de Trichoderma spp. do T1 avaliados no teste de antagonismo em 
confrontação direta, conforme Figura A e C mostraram uma de variação do crescimento  
micelial comparados a testemunha Figura A. Diferentes mecanismos de controle 
biológico de S. rolfsii têm sido propostos a partir de estudos in vitro, como 
hiperparasistismo por Trichoderma spp. Causando lise e deformações no micélio do 
patógeno, facilitado pela produção de quitinases e glucanases (Rawat & Tewari, 2010). 
Na figura D, observou-se um crescimento do micélio de S. rolfsii na superior da placa 
de Petri, distante do meio de cultura contendo o fungo antagonista. 
Além disso, foi verificado que aos 07 dias da incubação no tratamento testemunha 
houve a formação de escleródios, enquanto no tratamento T1 não houve nesta mesmo 
intervalo de tempo. 
 

 
 

 
 
Figura 1.  Interação entre isolados de Trichoderma spp. e S. rolfsii. A) micélio com 
aparência característica de S. rolfsii; B-D) micélio com deformação; E-H) competição de 
isolado T2 e S. rolfsii. 
 

Os isolados T2 apresentaram menor antagonismo comparado ao isolado T1. 
Observou-se que aos 07 dias os isolados T1 colonizaram de 50 a 65% da superfície do 
meio de cultura, obtendo o valor 3 na escala de Bell (Figura E, F, G e H).  Aos 07 dias 
da avaliação também não foram observados a formação de escleródios nos 
tratamentos com os isolados T2. Segundo Verma, 2010 e Husen et al., 2011 o 
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crescimento micelial e a produção de escleródio de S. rolfsii podem ser limitados pela 
ação  de microganismo do solo. 

Vale ressaltar que os isolados de Trichoderma spp. contido na formulação líquida 
do produto comercial não apresentaram desenvolvimento de estruturas vegetativas 
nem reprodutivas do nas condições testadas. Com base nestes resultados, estudos 
futuros deverão ser realizados para avaliar a capacidade antagônica destes isolados a 
S. rolfsii em condições de campo ou casa-de-vegetação, principalmente isolados 
acondicionados de Trichoderma spp. acondicionados em meio líquidos. 
 
Conclusões 

No presente trabalho, conclui-se que os isolados de Trichoderma spp apresentam 
capacidade antagônica ao S. rolfsii  e ainda que esta pode variar entre isolados da 
mesma espécie de Trichoderma spp. 
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Resumo 
Considerando as perdas causadas por nematoides as diversas culturas, substâncias 
químicas com efeito nematicida têm sido encontradas em várias plantas. O óleo de nim 
se apresenta como uma alternativa para manejar esse patógeno. Assim, o objetivo 
deste trabalho foi avaliar in vitro a ação de diferentes doses do óleo de nim sobre a 
eclosão e imobilidade de juvenis de segundo estádio de Meloidogyne Incognita. O 
experimento foi instalado em condições de laboratório e em delineamento inteiramente 
casualizado com quatro repetições. O experimento constou dos seguintes tratamentos: 
1. Água destilada (100%); 2. Furadan (5%); 3. Óleo de nim (1%); 4. Óleo de nim  (5%); 
5. Óleo de nim  (10%). Para a montagem do ensaio, foram utilizadas populações de M. 
incognita, mantidas em tomateiros em casa de vegetação. Para avaliar a motibilidade, 
transferiu-se 100 juvenis para placas de Petri contendo 10 ml da solução com óleo de 
nim. O número de (J2) inativos e ativos foram avaliados após 24 horas. Para avaliar a 
taxa de eclosão, 150 ovos foram submetidos aos mesmos tratamentos anteriores, 
acondicionados em placa de Petri e mantidas em B.O.D à temperatura de 25ºC. Após 
as avaliações conclui-se que o óleo de nim foi efetivo na imobilidade de M. incognita. 

 
Palavras-chave: nematoides das galhas; Azadirachta indica A. Juss; nematicida. 
 
Introdução 

Nematoides parasitas de plantas causam perdas estimadas em 12% na produção 
agrícola, sendo que aproximadamente 9% ocorrem em países desenvolvidos e 15% 
em países em desenvolvimento, representando cerca de 100 bilhões de dólares de 
prejuízo anual, em todo o mundo (SASSER & FRECKMAN, 1987). 

Segundo Sasser & Frekman (1987), os nematoides do gênero Meloidogyne, 
também conhecidos como nematoides das galhas, são considerados os mais 
importantes do mundo. Esses fitonematoides causam grandes perdas em culturas de 
interesse agronômico, atacando uma grande diversidade de plantas, o que reflete em 
baixa produtividade e grandes prejuízos para o agricultor (Sasser, 1989; Ferraz & 
Mendes, 1992). Dentro desse gênero, as espécies M. javanica (Trueb, 1885) Chitwood, 
1949 e M. incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949 são as mais importantes e 
comuns no Brasil (HUANG, 1992). 

Plantas constituem grande repositório de substâncias bioativas, dentre as quais 
devem ser citadas aquelas com capacidade para causar a redução populacional de 
fitonematóides (Costa; Campos; Oliveira, 2001). Com o crescente aumento dos 
problemas face à utilização de defensivos químicos, como a resistência de pragas a 
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pesticidas e altos custos no desenvolvimento de novos produtos, o interesse no 
desenvolvimento de agentes biológicos ocorreu naturalmente para este fim. Vários 
estudos mostram que muitas espécies de plantas possuem compostos nematicidas. 
Esses compostos elicitam vários tipos de comportamento em fitonematoides, como 
repulsão ou atração às raízes das plantas hospedeiras (EGUNJOBI; AFOLAMI, 1976; 
AKHTAR; MAHMOOD, 1994; AKHTAR, 2000; AZIZ; AHMAD; JAVED, 1995). 

O nim (Azadirachta indica A. Juss), árvore oriunda da Índia, é conhecido há mais 
de 5000 anos, sabendo-se hoje, que apresenta atividade contra 430 espécies de 
pragas (Martinez, 2002). Esta planta pertence à família Meliacea e produz óleo que é 
repelente a muitas pragas. As folhas de nim têm propriedades antivírus, antibacteriana 
(Baumer, 1983), contra insetos, fungos, protozoários e fitonematoides (Saxena,1989; 
Schumutterer, 1990). Conhecida como uma importante planta medicinal desde a época 
medieval, o aumento do uso do nim em recentes anos se dá como resultado do 
desenvolvimento de pesticidas/nematicidas mais baratos, seguros e ecologicamente 
viáveis (AKHTAR, 2000).  

Uma substância denominada azadiractina semelhante a um esteróide, presente 
na composição química desta planta, foi estudada durante muitos anos, revelando-se 
não ser fitotóxica, praticamente atóxica ao homem e não agressora ao meio ambiente 
(Carvalho e Ferreira, 1990). Em insetos, os mecanismos de ação desta substância se 
diferenciam, podendo ser observada ação repelente e antialimentar, afetando o 
crescimento, metamorfose, fecundidade e ciclo vital (NEVES; OLIVEIRA; NOGUEIRA, 
2003). Em fitonematoides, tais mecanismos ainda não estão elucidados.  

Segundo Akhtur (1997), o nim é a mais promissora fonte biopesticida, originária 
de plantas; as populações de fitonematoides podem ser afetadas pelo seu uso, 
repelindo ou matando juvenis nas raízes dos hospedeiros. Várias investigações têm 
mostrado que os extratos das plantas são inibidores de eclosão de juvenis, alterando a 
reprodução, comportamento e desenvolvimento e várias espécies de fitonematoides; 
todavia, há pouca informação sobre o modo de ação e/ou efeito na inibição da 
acetilcolinesterase (KORAYEM; HASARO; AMEEN, 1993). 

Exsudatos de raízes de nim foram tóxicos aos ectopararasitos Hoplolaimus sp. 
Daday, Helicotylenchus sp. Steiner, Rotylenchulus sp. Filipjev e Tylenchus sp. Bastian 
e inibiram a eclosão de juvenis de M. incognita (Siddiqui; Alam, 1989). O pobre 
desenvolvimento do M. incognita foi atribuído a baixa penetração e retardo da 
alimentação e/ou reprodução de juvenis de segundo estádio. Resultados semelhantes 
foram observados por Aziz; Ahmad e Javed (1995).  

A adição do nim ao solo pode ser um efetivo meio de manejo de fitonematoides 
(Akhtar, 2000). Estudos conduzidos na Índia mostram que a planta contém nutrientes 
como nitrogênio (5, 7-7, 1%), fósforo (1,1%) e potássio (1,5%), tendo sido relatada 
supressão de populações de fitonematoides associadas ao aumento de crescimento 
das plantas tratadas (Ketkar, 1984). 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro o efeito do óleo de nim 
sobre a taxa de eclosão e mortalidade de juvenis de Meloidogyne Incognita. 
 
Metodologia 
 
Inibição da eclosão de juvenis de segundo estádio de M. incognita sobre óleo de 
nim 
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Para a montagem do ensaio, foram utilizadas populações de M. incognita, 

mantidas em tomateiros em casa de vegetação. Os ovos dos nematóides foram 
extraídos das raízes de tomateiros pelo método de Hussey e Barker, modificado por 
Boneti e Ferraz (1981). A suspensão de ovos foi calibrada em câmara de contagens de 
Peters com o auxílio de microscópio estereoscópio. 

O experimento constou dos seguintes tratamentos: 1. Água destilada (100%); 2.  
Furadan (5%); T3. Óleo de nim (1%); T4. Óleo de nim (5%); T5. Óleo de nim (10%), 
com quatro repetições. As dosagens das soluções foram diluídas em 1 L de água 
destilada. 

Em cada placa de Petri de 5 cm de diâmetro, foram colocados, separadamente, 
10 mL de cada solução e posteriormente adicionados 150 ovos de M. incognita e 
levados à incubação a 26 oC, em câmara de B.O.D.  Os números de juvenis eclodidos 
e de ovos remanescentes foram avaliados com auxílio de microscópio estereoscópio, 
16 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. 

 
Avaliação da imobilidade de juvenis de segundo estádio de M. incognita sobre 
óleo de nim 

 
Os juvenis de segundo estádio (J2), utilizados no ensaio, foram obtidos pela 

extração de ovos das raízes de tomateiros infectadas por M. incógnita. 
A unidade experimental constituiu-se de uma placa de Petri de 5 cm de diâmetro. 

Em cada placa foram colocados 10 mL da solução de extrato com óleo de nim 
contendo aproximadamente 100 J2 de M. incognita e incubados a 26 °C. No tratamento 
testemunha utilizou-se apenas água. Vinte e quatro horas após, cada suspensão do 
extrato ou somente água, contidas nas placas, contendo os juvenis, foi vertida 
separadamente sobre peneira de 0,025 mm de abertura (500 mesh) e os nematoides 
foram lavados cuidadosamente com água corrente. Avaliou-se a porcentagem de 
juvenis móveis e em seguida determinou-se a porcentagem de nematoides ativos e 
inativos. 

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 F a 5 % de probabilidade 

 
Resultados e Discussão 

Os dados referente a taxa de eclosão e imobilidade de juvenis de M. incógnita 
encontram-se nas tabelas 1 e 2. Observa-se na Tabela 1 que não houve diferença 
significativa com relação a taxa de eclosão de juvenis, tendo em vista que a 
testemunha não diferiu estatisticamente dos demais tratamentos utilizando o óleo de 
nim para imerção dos nematoides de galhas. No geral todos os tratamentos 
apresentaram baixa taxa de eclosão. Possivelmente, a temperatura a qual os ovos 
foram acondicionados não tem sido a ideal para permitir a eclosão.  

Salgado e Campos (2003) relatam que dependendo do extrato de planta utilizado, 
ele pode ser tóxico já nos primeiros dias de incubação. Essa característica é 
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extremamente importante, pois poderá reduzir drasticamente a infectividade do 
nematóide no sistema radicular das plantas. 

 
 

 
Tabela 1 – Efeito do óleo de nim sobre a eclosão de juvenis de segundo estádio de M. 
incógnita após 16 dias em B.O.D. 

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

Testemunha 6,7 a 86,6 
Furadan (5%) 0 a 100 
Óleo de nim (1%) 11,6 a 88,3 
Óleo de nim (5%) 18,3 a 81,6 
Óleo de nim (10%) 5 a 95 

 
Rao et al (1997), relatam que o índice de galhas e a população final de M. 

incognita decresceram significativamente em mudas de berinjela (Solanum melongena 
L.) que tiveram as raízes mergulhadas em suspensão de folhas de nim. Em 
experimento em casa-de-vegetação, visando avaliar a ação de derivados de nim sobre 
populações de M. incognita e Pratylenchus goodeyi Sher and Allen em bananeiras, 
Musabyimana e Saxena (1999) obtiveram reduções populacionais significativas. 

No segundo experimento, observa-se que houve efeito do óleo de nim observado 
sobre os J2 de M. incognita quanto a imobilidade (Tabela 2). As diferentes 
concentrações com óleo de nim diferiram estatisticamente entre si, além de 
apresentarem porcentagem de juvenis ativos inferiores ao da testemunha.  

O uso do furadan (5%) proporcionou menor redução de juvenis ativos dentre os 
demais tratamentos, sendo que este não diferiu das doses de 1% e 5% de óleo de nim, 
sendo estas compreendidas em 11% e 15,4%. Por outro lado, a concentração do óleo 
a 10% apresentou maior porcentagem em relação ao número de juvenis ativos, com 
30,7%.  
 
Tabela 2 – Porcentagem de juvenis de segundo estádio de M. incognita ativos após 
exposição por 24 horas em óleo de nim após 24 horas. 

Tratamentos J2 ativos (%) 

Testemunha 84,8 a 
Furadan (5%) 4,9 c 
Óleo de nim (1%) 11 c 
Óleo de nim (5%) 15,4 bc 
Óleo de nim (10%) 30,7 b 

 
Portanto, os resultados aqui obtidos indicam que o óleo de nim poderá ser 

utilizado no controle de nematoide de galhas. Entretanto é importante que estudos 
aprofundados sejam conduzidos no sentido de se identificar quais os mecanismos 
acionados na planta que resultam na resistência ao nematóide. 
 
Conclusões 

O óleo de nim foi efetivo na imobilidade de M. incognita nas concentrações de 
1%. 
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo avaliar a resposta do arroz de sequeiro sobre 
diferentes métodos de disponibilização de Zn sobre a nutrição e crescimento de plantas de 
arroz, em condições de vaso para o Estado do Tocantins. O experimento foi desenvolvido na 
Área Experimental do Campus de Ciências Agrária e Ambientais da Faculdade Católica do 
Tocantins - FACTO, localizada no município de Palmas - TO. O delineamento experimental 
utilizado foi inteiramente casualizado, com cinco tratamentos (Zn foliar, Zn incorporado, Zn 
localizado, Zn via semente e testemunha) em quatro repetições, com 45 dias de duração. 
Utilizaram-se vasos de plástico de 5,5 dm-3 , preenchido com Latossolo distrófico (Zn = 1,2 
mg dm-3 em DTPA).Observa-se, inicialmente, que o modo de aplicação de Zn (misturado) ao 
solo proporcionou maior desenvolvimento da parte aérea. Esse por sua vez, foi superior aos 
modos de aplicação de Zn na semente, foliar e localizado. Diferindo-se da testemunha. 
Quanto ao perfilhamento, houve relevantes diferenças entre os métodos de aplicação, de 
maneira que o tratamento de Zn via solo incorporado apresentou resultado superior aos 
demais tratamentos. Observa-se que os resultados referentes à massa seca da parte aérea 
não diferiram em função dos métodos de aplicação de Zn. Conclui-se que, o modo de 
aplicação de Zn via solo incorporado mostrou-se satisfatório para o desenvolvimento inicial 
da cultura do arroz.   

 
Palavras - chaves: Micronutrientes; Orizicultura; Adubação. 

 
INTRODUÇÃO 
 O zinco (Zn) é um dos micronutrientes que mais frequentemente se mostra 
deficiente em solos brasileiros, FUNGUETTO e. al. (2010) cuja deficiência mais tem 
limitado a produção das culturas no Brasil (GALRÃO, 1994). 
 Os solos de cerrado ocupam quase um quarto do território nacional e são 
responsáveis por grande parte da produção de arroz no brasil. Várias pesquisas 
conduzidas nestes solos têm demonstrado a importância do zinco para a nutrição do 
arroz (FILHO & FAGÉRIA, 1980). 
 A ausência de zinco é considerado o fator que mais limita a produção de arroz 
no Brasil. A cultura do arroz tem apresentado alta resposta à aplicação de zinco no 
solo, em experimentação de campo (GALRÃO et al., 1978; MORAES et al., 2003) e 
casa de vegetação (FAGERIA, 2000; MORAES et al., 2003). 
 Para maximizar este efeito do Zn na produção do arroz, o modo de aplicação é 
fundamental para garantir maior absorção do nutriente pela planta. (CORREIA  et al., 
2008). 
 Para a adequada nutrição do arroz com Zn os modos de aplicação são 
importantes, pois afetam a absorção do nutriente pela planta. Assim, tem-se 
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recomendado aos agricultores aplicação de Zn no solo (localizada ou incorporada) via 
foliar ou ainda via tratamento de sementes apesar de não se ter conhecimento da 
melhor maneira de fazê-lo (GALRÃO, 1994; FILHO & FAGERIA, 1980; BARBOSA 
FILHO et al.,1999; FILHO & FAGÉRIA, 1980).  
 Um dos problemas que ainda persiste quando se fala em modos de aplicação de 
Zn é como aplica de modo eficiente, pequenas quantidades desse nutriente tanto ao 
solo como via semente ou foliar. Todas as formas de aplicação apresentam problemas, 
sejam relacionados ao custo de aplicação, a uniformidade de aplicação (segregação) 
ou a eficiência agronômica dos produtos (BARBOSA FILHO et al.,1999).  Este trabalho 
teve como objetivo avaliar a resposta do arroz de sequeiro sobre diferentes métodos de 
disponibilização de Zn sobre a nutrição e crescimento de plantas, em condições de 
vaso para o Estado do Tocantins. 

 
MATERIAIS E METODOS 

O experimento foi desenvolvido na Área Experimental do Campus de Ciências 
Agrária e Ambientais da Faculdade Católica do Tocantins - FACTO, localizada no 
município de Palmas - TO. Apresenta como coordenadas geográficas 48°17’29” W e 
10°16’55” S e altitude de 230 m. 
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com cinco 
tratamentos e quatro repetições, conforme indicado na Tabela 01. 
 O experimento foi conduzido por 45 dias após a emergência dos cotilédones. Os 
tratamentos com aplicação de zinco no solo foram incorporados pela mistura do 
fertilizante com toda massa de solo (Zn via solo incorporado); a 5 cm abaixo e ao lado 
das sementes (Zn via solo localizado); para o tratamento foliar procedeu duas 
aplicações foliares com intervalos de 14 dias iniciando-se na segunda semana após a 
emergência da cultura conforme metodologia indicada por Galrão (2004), neste 
tratamento isolou-se o solo contido no vaso com material impermeável para que não 
houvesse contato da solução de Zn aplicada com o solo em questão; no tratamento 
com aplicação via semente diluiu o fertilizante em 20 ml de uma solução com água 
adocicada (para maior fixação). 
 Foi realizada a adubação básica para o arroz, baseada em FAGERIA (2000), 
com aplicação de 80 mg de N dm-3 (sulfato de amônio) dividida em três aplicações 
sendo uma no plantio e duas em cobertura com dosagens 26,67 mg de N dm-3, sendo 
uma com 15 e outra com 30 dias, 200 mg de P dm-3 (superfosfato simples) e 180 mg 
de K dm-3 dividida em três aplicações, 60 mg dm-3 de K no plantio e duas aplicações 
em cobertura de 60 mg dm-3 de K após 15 e 30 dias da emergência da cultura na forma 
de (cloreto de potássio).  
 Aos 45 dias após a emergência, foram avaliadas as variáveis de crescimento: 
número de perfilhos e altura das plantas. Após essas determinações, foram colhidas à 
parte aérea das plantas onde as amostras foram lavadas com solução de ácido 
clorídrico (0,01M) e água destilada, e posteriormente seca em estufa a 65o C por 72 
horas para a determinação da matéria seca.  Os dados obtidos foram submetidos à 
análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 
5% de probabilidade utilizando o software Assitat como programa estatístico. 
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Tabela 01 – Tratamentos avaliados no experimento com modos de aplicação de Zn na 
cultura do arroz. 

Tratamentos Dose recomendada 

Zn via foliar (1) Solução 0,6% 
Zn via solo incorporado (2) 2 mg dm-3  Zn 
Zn via solo localizado (3) 1,2 mg dm-3  Zn 
Zn via semente (4) 3,1g Zn/kg Semente 
Testemunha (5) 0 
(1)Solução de 0,6% de Cloreto de Zn, a ser aplicada via foliar duas vezes, com 
intervalos de 14 dias, iniciando-se na segunda semana após a emergência (GALRÃO, 
2004). (2) Dose estabelecida como padrão por Fageria (2000) para cultura do arroz em 
condições de casa de vegetação. (3)Para estabelecimento da dose a ser aplicada 
localizada no sulco de plantio, adotou-se a relação de 1/3 da dose aplicada na forma 
incorporada no volume total do solo para o respectivo tratamento (GALRÃO, 
2004).(4)Na semente foi utilizada a dose de 3,1g de Zn/ kg de semente. (5) Tratamento 
que corresponde à testemunha, dose zero de Zn. 
 
RESULTADO E DISCUSSÃO 

 
Os resultados coletados e informados na (Tabela 2) indicam que o Zinco se 

mostrou mais responsivo ao tratamento incorporado ao solo. De acordo com a analise 
de solo quantifica o Zn com teores agregados as partículas do solo (1,2 mg dm-3).  

Observa-se, inicialmente, que o modo de aplicação de Zn (misturado) ao solo 
proporcionou maior desenvolvimento da parte aérea (Quadro 03), provavelmente 
porque recebeu Zn em um maior volume de solo, o que aumentaria o contato Zn-Solo 
e, portanto, maior adsorção do nutriente pela planta (BARMAN et al.,1998; NATALE et 
al., 2002). Esse por sua vez, foi superior aos modos de aplicação de Zn na semente, 
foliar e localizado. Diferindo-se da testemunha. 

Quanto ao perfilhamento, houve relevantes diferenças entre os métodos de 
aplicação, de maneira que o tratamento de Zn via solo incorporado apresentou 
resultado superior aos demais tratamentos (Tabela 02), não concordando com 
BARBOSA FILHO et al. (1994), onde observaram que o número de perfilhos por metro 
quadrado na cultura do arroz não foi afetado pelo tratamento de semente com Zn. 
 Entretanto concordando com OHSE et al. (1999), que observaram aumento 
linear no número de perfilhos do arroz em função da aplicação de Zn. 

Observa-se que os resultados referentes à massa seca da parte aérea não 
diferiram em função dos métodos de aplicação de Zn. 
 Enfatiza-se que a aplicação de Zn via foliar, assim como nos demais fatores 
morfológicos avaliados, não propiciou diferenças significativas para a massa secada 
parte aérea, concordando com BONNE CARRÈRE et al. (2003) e descordando  de 
GIORDANO & MORTVEDT (1973) e LEÃO (1990), que trabalharam com a aplicação 
de Zn via semente na cultura do arroz. 
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Tabela 02 - Desdobramento da interação entre modos de aplicação e cultivos no 
crescimento e na produção de matéria seca da parte aérea de plantas de arroz. 

Tratamento Altura Parte 
Aérea 
 (cm2) 

Numero de 
Perfilho 

MS Parte Aérea 
(g/planta) 

Zn via foliar 78a 3,70a 21,93a 
Zn via solo 
incorporado  

84a 4,25a 22,57a 

Zn via solo 
localizado  

79a 3,90a 22,18a 

Zn via semente 79a 4,15a 22,92a 
Testemunha 64a 3,93a 22,79a 

Teste F 
DMS 
C.V. (%) 

0,66ns 
40,29 
23,92 

1,29ns 
0,84 
9,63 

0,07ns 
7,08 
14,41 

 
ns,*,**significativo a 5% e a 1% de probabilidade. Médias seguidas pela mesma letra, na 
coluna, não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
 

 
CONCLUSÕES 

 
 Conclui-se que, o modo de aplicação de Zn via solo incorporado mostrou-se 
satisfatório para o desenvolvimento inicial da cultura do arroz.   
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Resumo: O experimento foi desenvolvido em área de produção de hortaliças no 
cinturão verde de Palmas localizado no setor Irmã Duce no Aureny IV. Tendo como 
objetivo avaliar a eficiência do monitoramento de fertilidade do solo com aplicação de 
N, K e Ca na cultura da cebolinha no controle da antracnose das folhas. O experimento 
foi conduzido em delineamento de blocos ao acaso com dois tratamentos 1x1 
(Testemunha - Técnica padrão do produtor) e Avaliação (Tratamento 1 – Monitoramento 
de fertilidade do solo), com seis repetições cada e 177,77 plantas por parcela. Os 
tratamentos testados foram à testemunha onde foram avaliados os métodos utilizados 
pelo produtor na área, no qual é aplicado corretivo e fertilizante de forma indiscriminada 
sem orientação de nenhum técnico especialista na área. No segundo tratamento foram 
adotados os métodos de monitoramento de fertilidade do solo no qual foram aplicados 
fertilizantes e corretivos através de analise de solo com ajuda de um software de 
recomendação de fertilizantes e corretivos. Com a adoção deste sistema o produtor 
invés de comercializar somente 48,68% do seu produto ele passou a comercializar 
65,19% do seu produto o que mostra que se o produtor investir e se adequar ao 
sistema de monitoramento ele pode ter um grande aumento de produtividade na sua 
área e no caso se o produtor se atentasse na utilização de clones novos mesmos com 
a área já contaminada pelo patógeno o controle poderia chegar a 100% de eficiência. 
Palavras - chave: Colletotrichum; Fertilidade; Monitoramento. 
 
Introdução 

A fertilidade é um dos pontos de maior preocupação para o produtor rural. 
Manter o solo em níveis de disponibilização de nutrientes para as plantas nas doses 
ótimas ficam a cada dia mais oneroso. Portanto a técnica de monitoramento de 
fertilidade de solos vem sendo utilizada em vários estados brasileiros, onde através de 
análises de solo, dentro da zona de absorção radicular, promovem-nos a correção do 
volume de solo somente naquela área (PEDROSO, 2011).  

A metodologia do monitoramento de fertilidade do solo baseia-se no 
monitoramento com antecedência da concentração de nutrientes no solo, que se 
alteram quando absorvidos pela planta. Com isso, a disponibilização do nutriente deve 
ser realizada com antecedência para que os elementos possam ser assimilados 
quando demandado pela planta (MARENCO, R. A. et. al, 2009). 

No monitoramento de fertilidade, não se considera a planta, mas sim a 
estabilização do solo em função das diversas e diferentes demandas nutricionais, 
sempre repondo os nutrientes antes da demanda da cultura, segundo as curvas de 
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absorção nutricional, com este fato se restringe a prática do monitoramento de 
fertilidade somente a áreas irrigadas (MALAVOLTA, 2006).  

A cebolinha comum (Allium fistulosum, L.), originária da Sibéria, é um 
condimento muito apreciado pela população e cultivado em quase todos os lares 
brasileiros. As plantas dessas espécies são consideradas perenes, apresentam folhas 
cilíndricas e fistulosas, com 0,30 a 0,50 m de altura, coloração verde-escura, tendendo 
para o glauco em A. fistulosum; produzem pequeno bulbo cônico, envolvido por 
película rósea, com perfilhamento e formação de touceira (Embrater, 1980; Cotia, 1987; 
Ferreira et al., 1993; Makishima, 1993; Filgueira, 2000). 

A antracnose foliar, causada por Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & 
Sacc. In Penz., é considerada a doença mais importante da cebola (Allium cepa L.) nas 
regiões tropicais produtoras da América Latina, África e Ásia,pois afeta a cultura desde 
a fase de canteiro até o armazenamento dos bulbos. Há relatos de perdas na produção 
de 50 a 100% na Nigéria e no Brasil (Galván et. al., 1997; Carneiro, 1998). Este 
trabalho teve como objetivo avaliar o monitoramento de fertilidade do solo com 
aplicação de N, K e Ca na cultura da cebolinha no controle da antracnose das folhas. 

 
Materiais e Métodos 

O experimento foi desenvolvido em área de produção de hortaliças no cinturão 
verde de Palmas – TO localizado no setor Irmã Duce no Aureny I, com coordenadas 
geográficas de 16°17’46.80’’ Sul, 48°18’35.13’’ Oeste e 236m de altitude.  

O experimento foi conduzido em delineamento de blocos ao acaso com dois 
tratamentos 1x1 (Testemunha - Técnicas padrão do produtor) e Avaliação (Tratamento 
1 – Monitoramento de fertilidade do solo), com seis repetições cada e 177,77 plantas 
por parcela. Buscando ter, uma melhor realidade em nível de campo foram conduzidas 
12 parcelas de 1,20m x 4,0m, ao longo dos canteiros. Como bordadura do 
experimento, considerou-se as duas primeiras linhas de plantio sendo avaliado 
somente 6 linhas do centro da parcela. Foi utilizada a cultivar de cebolinha comum. 

O espaçamento adotado foi 0,15 x 0,15 sendo 15 cm entre linha e 15 cm entre 
plantas o que representa um stand de 444.444 plantas por ha-1. Para o preparo dos 
canteiros foi realizado um revolvimento do solo com ajuda de enxadas. Para a 
testemunha não foi realizado a correção de acidez conforme o preparo do produtor, já 
para o tratamento foi realizado a calagem conforme análise de solo. 
 Os tratamentos testados foram à testemunha (tratamento 1) onde foram 
avaliados os métodos utilizados pelo produtor na área, no qual é aplicado corretivo e 
fertilizante de forma indiscriminada sem orientação de nenhum técnico especialista na 
área, sendo realizada calagem e correção de nutrientes sem analise de solo podendo 
aplicar quantidades superiores e inferiores as recomendadas a cultura, e sem a adoção 
de nenhum manejo para o controle da Antracnose (Colletotrichum spp.).  

No segundo tratamento foi utilizado os métodos de monitoramento de fertilidade 
do solo o qual foi aplicado os fertilizantes e corretivos através de analise de solo com 
ajuda de um software de recomendação de fertilizantes e corretivos 
(AGROPHYTOSX3, 2011). Para a correção da acidez do solo foi aplicado 2,23 t/ha de 
calcário e para a correção dos nutrientes foi aplicado 16 ppm de N, 12 ppm de K e 10 
ppm de Ca, o que representa 800 kg/ha de Sulfato de amônio, 207 kg/ha de KCl e 200 
kg/ha de Hidróxido de Cálcio respectivamente, sendo estas dosagens divididas em oito 
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aplicações, ou seja, duas aplicações por semana o que equivale 10 g/m2 de Sulfato de 
amônio, 2,6 g/m2 de KCl e 2,5 g/m2de Hidróxido de cálcio por aplicação durante 1 mês.  
 Para a avaliação dos resultados foram colhidas todas as folhas que possuíam 
mais de 20 cm de comprimento, onde se avaliou a quantidade de folhas colhiveis e a 
de folhas doente (presença de sintomas) em 1 m2 da parcela, sendo excluídas a 
primeira e segunda linha da parcela e avaliando as seis linhas centrais. Com os 
resultados obtidos foi realizado cálculos de danos econômicos, para se ter 
conhecimento sobre o dano causado pelo patógeno Tabela 01 e 02. Os dados foram 
submetidos à análise de variância Tabela 4, a 5% de probabilidade através do teste de 
Tukey. 
 
Resultados e Discussão  

Segundo (MARENCO, R. A. et al, 2009) a metodologia do monitoramento de 
fertilidade do solo é uma técnica que disponibiliza nutrientes com antecedência para a 
planta antes mesmo da demanda exigida. Com isso na hora em que a planta necessitar 
pelos nutrientes eles já estarão armazenados em seus vasos lenhosos ou já 
armazenados em organelas celulares. O que torna uma absorção, reação e 
assimilação desses nutrientes muito mais velozes, como o elemento P2O5, por exemplo, 
que poderá ter uma eficiência de absorção de ate 80% em apenas uma hora. 

O monitoramento de fertilidade do solo é uma técnica muito simples e com 
custos muito baixos e muito eficientes ao ser comparada com os métodos 
convencionas, onde os nutrientes só são disponibilizados quando a planta esta 
necessitando e a demora da absorção e assimilação nesse método pode causa danos 
no desenvolvimento da planta. 
Com todos esses fatores observados e citados por (MALAVOLTA, 2006; MARENCO, 
R. A. et al, 2009;PEDROSO, 2011;PROCHNOW, 2009) podemos observar e compara 
com os resultados obtidos durante o decorrer do experimento que mostra a total 
eficiência do sistema no controle da Antracnose na cebolinha devido à planta estando 
bem nutrida vai se torna resistente devido a sua parede célula esta mais rígida e 
expeça dificultando a penetração e estabilização do patógeno Colletotrichum spp.  
Lembrando que esse mérito de resistência na planta é provocado principalmente pelo 
Ca devido ser um nutriente que atua nas funções estrutural, processos enzimático e de 
mensageiro secundário, onde atua principalmente na parede célula, aumentando a 
resistência contra a penetração de fungos e bactérias (MALAVOLTA, 2006; 
PROCHNOW, 2009). 

O monitoramento de fertilidade do solo é uma técnica simples, que sendo bem 
executada pode diminuir o custo do agricultor na utilização de fertilizantes e defensivos 
agrícolas mesmo o produtor utilizando clones contaminados pelo Colletotrichum spp. 
Podemos observar na Tabela 01 e 02 o resultado da eficiência do monitoramento de 
fertilidade do solo, que somente com uma nutrição mineral disponibilizada na hora certa 
e em quantidades ideais para as plantas tivemos um controle da Antracnose de 16,5% 
mesmo utilizando clones contaminados e aplicando somente Ca, N e K mostrando que 
o monitoramento é uma técnica eficiente de fácil condução sem elevados custos.  

Com a adoção deste sistema o produtor invés de comercializar somente 48,68% 
do seu produto ele passou a comercializar 65,19% do seu produto o que mostra que se 
o produtor investir e se adequar ao sistema de monitoramento ele pode ter um grande 
aumento de produtividade na sua área e no caso se o produtor se atentasse na 
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utilização de clones novos mesmos com a área já contaminada pelo patógeno o 
controle poderia chegar a 100% de eficiência. 

Para a total certeza da eficiência do sistema foi realizado o teste de Tukey a 5% 
de probabilidade onde os resultados podem ser observados na Tabela 03, que mostra 
realmente a diferença entre os sistemas segundo o teste que a média seguidas com 
mesma letra são iguais entre si a 5% de probabilidade. 
 
Tabela 01 – Tratamento 1 (Testemunha). 

 N° Folhas 
Colhiveies (m2) 

N° Folhas 
Doentes (m2) 

Folhas 
Comerciais (%) 

Percas (%) 

Parcela 1 117 67 42,74 57,26 
Parcela 2 180 77 57,22 42,78 
Parcela 3 180 87 51,67 48,33 
Parcela 4 118 67 43,22 56,78 
Parcela 5 152 77 49,34 50,66 
Parcela 6 48 25 47,92 52,08 
Medias 132,5 66,67 48,68 51,32 

 
 
Tabela 02 – Tratamento 2 (Controle). 

 N° Folhas 
Colhiveies (m2) 

N° Folhas 
Doentes (m2) 

Folhas 
Comerciais 

(%) 

Percas (%) 

Parcela 1 136 42 69,12 30,88 
Parcela 2 146 51 65,07 34,93 
Parcela 3 214 85 60,28 39,72 
Parcela 4 155 52 66,45 33,55 
Parcela 5 180 65 63,89 36,11 
Parcela 6 166 56 66,26 33,74 
Medias 166,17 58,50 65,19 34,82 
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Tabela 03 – Avaliação das medias dos tratamentos pelo teste de Tukey. 

 Medias dos Tratamentos (%) 

Tratamento 1 51,32 a 

Tratamento 2 34,82 b 

Analise de variância a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 
 
Conclusão  
O monitoramento de fertilidade do solo permitiu elevado grau de resistência à cebolinha 
(Allium fistulosum, L.) a Antracnose das folhas (Colletotrichum spp.) com um controle 
de 16,5%; 
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Resumo 
A demanda de energias limpas no Brasil e em especial no Estado do Tocantins desde 
1980 tem crescido de forma tímida, no entanto, devido às características climáticas e 
ambientais do país, essas fontes de energias tendem a crescer de forma promissora. 
Dados da superintendência de produção de energias limpas do Tocantins mostram 
que, atualmente o estado faz uso de 13% de energias renováveis, podendo 
futuramente chegar a 73% caso haja demanda. A produção de energias limpas no 
Tocantins é viável devido a uma série de fatores, das quais podemos destacar o fácil 
acesso a diversas matérias-primas. O uso e a produção de energias limpas possuem 
muitos benefícios, tanto ambientais, quanto socioeconômicos. Porem o alto custo dos 
investimentos iniciais dificulta a produção em grande escala. O Tocantins está se 
familiarizando com a ideia de mudar sua fonte de energia, e apesar de possuir 
potencial para produzir 10.305,5 MWp o estado só opera 3.751,92 MWp, ou seja, 
usufrui de menos que o triplo do seu potencial elétrico, sendo que 43,6% do potencial 
elétrico do Brasil está situado na região norte. O Tocantins possui características 
favoráveis a produção de energias limpas e o uso dessa energia pode gerar benefícios 
na área socioambiental. Entretanto se faz necessário investir em projetos e em estudos 
para que a adesão do uso da energia limpa seja positivo e acessível a toda população. 
 
Palavras-chave: Agroenergia; biodiesel; desenvolvimento sustentável 
Introdução 
O Brasil tem investido no seu grande potencial em produção de energias não 
poluidoras, tendo em vista que o Tocantins ainda é iniciante no processo de instalação 
e reconhecimento das vantagens, do uso de novas alternativas do ramo elétrico (tanto 
na produção de energias, quanto na exploração de novas fontes elétricas). O Estado 
tem elaborado projetos para que em um futuro próximo possa produzir bioenergia 
suficiente para abastecer inicialmente pequenas comunidades e municípios menos 
habitados, e em médio prazo usufruir de fontes renováveis em quantidades cada vez 
maiores, com a intenção de tornar a energia renovável dominante sobre as fontes 
elétricas tradicionais, sendo acessível a toda população a um custo inferior a energia 
atualmente utilizada no Estado (SUPERINTENDÊNCIA DE ENERGIAS LIMPAS DO 
TOCANTINS, 2012). 
O Estado do Tocantins, localizado no centro do território brasileiro reuni vantagens e 
características favoráveis à produção de matéria prima e produção da bioenergia. Sua 
posição geográfica privilegiada que tende a facilitar à logística e distribuição dessa 
energia somada as características ambientais vantajosas na produção de energias 
limpas, tais como: disponibilidade de terras agricultáveis, água para irrigação, excelente 
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luminosidade, clima tropical propicio ao cultivo de cana de açúcar e oleaginosas, 
somados a elaboração de políticas públicas favoráveis ao desenvolvimento dessas 
atividades e a qualificação da mão de obra podem gerar um cenário otimista para o 
setor. 
Segundo a Superintendência do Tocantins, a agroenergia abre oportunidades aos 
países tropicais, uma chance notável pra novos desafios globais de produção de 
energia renovável. O que dá ao Brasil e ao Tocantins uma oportunidade, não apenas 
de exportar etanol, mas de potencializar e melhorar a logística, legislação e tecnologia 
na cadeia produtiva.  
Este trabalho visa demonstrar o potencial produtivo do Estado do Tocantins no cenário 
de energias limpas, suas vantagens e desafios existentes. 
 
Metodologia 
 A abordagem da pesquisa realizada seguiu uma linha exploratória e descritiva, 
com procedimentos de coleta de dados através de levantamentos de bibliografia 
relacionada às propostas de desenvolvimento energético no Tocantins. Posteriormente, 
os dados obtidos foram analisados e sistematizados de forma a fundamentar conceitos, 
objetivando compartilhar informações com aplicabilidade no solucionar dos desafios 
para ampliar e diversificar a produção de energias limpas no Tocantins de forma a 
potencializar o desenvolvimento energético da região. 
 
Resultados e Discussão 
Segundo o Ministério de Minas e Energia/Balanço Energético Nacional (MME/BEN, 
2006), o mundo usufrui de 13% de energia renovável, mas a necessidade por essa 
alternativa tende a aumentar em torno de 77% Com essa carência a ser suprida por 
fontes renováveis, o cultivo de matérias primas para a produção de energias limpas 
será potencializado, tendo mais incentivos, assim também com os investimentos em 
pesquisas, visando desenvolver técnicas para reduzir custos e elevar a produção de 
energias renováveis, buscando atender a toda população mundial.  
De acordo com a União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica) em 2011 as fontes não 
renováveis prevaleceram no mundo, mas esse quadro tende a mudar o que é bom para 
o Brasil, que está á frente na produção de energias por fontes renováveis, gerando em 
todo de 44% da energia renovável produzida no mundo. 
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Gráfico 01: Balanço energético mundial (UNICA, 2011). 
 
 O gráfico 01 mostra as diferentes fontes de energias e sua produção em 2011, nele 
pode-se perceber que o petróleo é a fonte mais utilizada no mundo, com 34,0%, 
seguida do carvão mineral com 26,5%. As fontes renováveis com apenas 9,8% já 
superam as fontes hidráulica e nuclear, e futuramente poderá ser superior a demanda 
do petróleo, tornando-se a principal fonte de energia do mundo. Dos outros 0,7%, 
apenas 13% são fontes renováveis.  
Se tratando de fontes alternativas, os dados do Ministério de Minas e Energia (MME) 
mostram no gráfico 02 que em 2011, no Brasil a hidrelétrica ainda é predominante com 
71,04%, o que faz do país o segundo maior produtor de energia elétrica gerada por 
hidrelétricas com 12% em relação à produção mundial, perdendo apenas para a china 
que produz 15% em relação ao total produzido no mundo. No Tocantins, por exemplo, 
possui um potencial hidrelétrico total de 10.305,05 MWp, deste potencial apenas 3.751, 
92 WMp estão em operação e já estão em estudo 6.553,13 WMp. As hidrelétricas em 
operação no Estado estão localizadas em: Estreito, Lajeado, Peixe e São Salvador, e 
as hidrelétricas em estudos deveram ser instaladas em: Ipueiras e Itupiratins. A energia 
solar é a menos explorada e a segunda menor é a eólica com 0,81%.  
 

 
Grafico 02: Distribuição por fonte (MME, 2011). 

 
A energia solar apesar de pouco explorada, é uma fonte excelente, abundante no 
Tocantins, onde o potencial é de 16 a 20 MJ/m²dia ou 5500 a 5700Wh/m²dia, ou seja, 
se 30% do território do Tocantins for utilizado, será produzido em média 500 MWh/dia. 
Segundo o Coordenador do Cepel/Eletrobrás Ricardo Dutra “o menor potencial de 
insolação do Tocantins supera o melhor índice de radiação da Alemanha, maior 
geradora de energia solar fotovoltaica do mundo.” (SEAGRO–TO) 
De acordo com a Superintendência de Energias Limpas do Tocantins, uma das 
principais matérias prima bastante utilizada na produção de energia é a madeira, ela é 
transformada em energia através do processo de combustão direta, compactação de 
resíduos e madeira termo retificada. As espécies mais plantadas no Tocantins 
(silvicultura) são: Eucalipto, Teca, Seringueira, Pinus, Pumpunha, Neem, Parica e 
Pequi. A silvicultura no Estado teve um crescimento de 25,7% em relação a 2010, o 
que bastante positivo se levar em consideração que o Brasil consome 256 
milhões/ton/ano de madeira. 
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Gráfico 03: Evolução da silvicultura no Tocantins (SEAGRO, 2011). 

 
Os dados do gráfico 03 mostram que o potencial madeireiro do Tocantins tem crescido 
e continuará crescendo, caso haja mais investimentos e incentivos para os agricultores, 
de forma a potencializar a produção, gerando empregos, melhorando a economia do 
Estado e propiciando matéria prima abundante para a produção de bioenergias. 
De acordo a Superintendência de Produção de Energias Limpas do Tocantins, o 
Tocantins possui duas empresas que produz biodiesel, são elas a BIOTINS (produz em 
torno de 29.160 m³/ano) e a Brasil Ecodisel (produz em media 129.600 m³/ano). A 
capacidade de produção de biodiesel no Tocantins totaliza 158.760 m³/ano, tendo 
capacidade de expansão de 10 novas unidades. As principais matérias prima usadas 
para a produção de biodiesel são a soja, o girassol e a mamona, sendo que o potencial 
de expansão de soja no Estado é de 1,5 MILHÕES de ha 810.000 m³/ano, o que gera 
em torno de 104.000 empregos diretos.  
A Superintendência de Produção de Energias Limpas do Tocantins aponta à 
importância da agroenergia, e seus diversos benefícios, a área ambiental, social e 
econômica. Benefícios ambientais: balanço de carbono, melhora da qualidade do ar de 
centros urbanos, tratamento de resíduos; Renovabilidade: Ciclo curto de produção, 
processo controlado pelo homem; Benefícios econômicos: Nova componente de 
demanda, impactos positivos no balanço de pagamentos; Benefícios sociais: Geração 
de empregos, geração de renda; Segurança energética: Diversificação de fontes, 
redução de dependência externa, balanço energético positivo. 
 A agroenergia trata da fabricação e uso dos diversos tipos de biocombustíveis que têm 
origem em atividades no meio rural, como a produção agrícola, a pecuária e a florestal. 
São eles o etanol, o biodiesel, o biogás e outros derivados de biomassa e de resíduos 
da produção, que podem também gerar bioeletricidade. (Revista eletrônica 
AGROSUSTENTAVEL, 2011). 
Com base em diversos estudos, foi criado um projeto a ser aprovado no Estado, onde o 
Estado irá produzir biogás retirado de resíduos orgânicos, tal energia será oferecida e 
disponibilizada aos diversos municípios da região, através dos seus representantes 
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(prefeitos), que irão adquirir a energia a um custo aproximado de R$ 0,16 kw/h, ou seja 
a um custo mais baixo se comparado ao preço da energia comum na atualidade (em 
torno de R$ 0,94 kw/h). (SUPERINTENDÊNCIA DE ENERGIAS LIMPAS DO 
TOCANTINS, 2012). 
 
Conclusões 
Pode-se concluir que o Tocantins tem grande potencial na produção de energias limpas 
e que com mais investimentos em pesquisas e praticas para a instalação e uso de 
bioenergias, é possível obter sucesso no fornecimento de energia elétrica vinda de 
fontes renováveis. 
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Resumo 
No presente trabalho, foi investigado o comportamento do extrato aquoso do pinheiro 
siberiano sobre a taxa de eclosão e mortalidade de juvenis de Meloidogyne Incognita. 
Considerando as perdas causadas por nematoides às diversas culturas, extratos 
aquosos e óleos essenciais se apresentam como uma alternativa para manejar estes 
patógenos. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro as atividades 
nematostáticas e/ou nematicida do extrato aquoso do pinheiro sobre juvenis de 
M.incognita. Para avaliar a motibilidade, transferiu-se 100 juvenis para placas de Petri 
contendo 10 ml da solução de extrato aquoso  nas concentrações de 1%, 5% e 10%. O 
carbofuram (50 g.ia) e água destilada foram utilizadas como testemunhas. O 
delineamento experimental foi inteiramente casualizado com cinco repetições. O 
número de (J2) inativos e ativos foram avaliados após 24 horas. Para avaliar a taxa de 
eclosão, 150 ovos foram submetidos aos mesmos tratamentos anteriores, 
acondicionados em placa de Petri e mantidas em B.O.D à temperatura de 25ºC. Após 
as avaliações constatou-se que o extrato aquoso à base de Abies sibirica influenciou 
na mobilidade do M. incognita durante a execução desta pesquisa. 
 
Palavras-chave: Abies sibirica; extrato aquoso; fitonematoides. 
 
Introdução 

Meloidogyne Goeldi é considerado o gênero de fitonematoides mais importante 
para a agricultura, pois provoca significativa redução na produção da maioria das 
espécies cultivadas e reduz o valor comercial de órgãos subterrâneos comestíveis, 
deformando-os com o desenvolvimento das galhas.  

O controle de nematoides é muito complexo (Campos et al., 1998; Barker, 2003). 
Por isso, primeiramente, as medidas de controle devem ser preventivas para evitar a 
introdução desses organismos em áreas onde ainda não estão presentes. Após serem 
introduzidos, outras medidas de controle devem ser adotadas para minimizar os 
prejuízos por eles causados. O controle por meio de resistência genética, embora 
desejável, é limitado pela escassez de cultivares resistentes e pela suplantação da 
resistência em temperaturas de solo superiores à 28°C (Dropkin, 1969), o que pode 
acontecer frequentemente em clima tropical. A rotação de cultura para o nematoide das 
galhas é dificultada devido à ampla gama de hospedeiros que as principais espécies de 
Meloidogyne possuem. O controle químico propicia uma proteção temporária, podendo 
a população atingir altos níveis dentro de pouco tempo. Além disso, o uso de produtos 
químicos para nematoides deve ser evitado devido a sua alta toxicidade aos seres 
humanos e à fauna do planeta e ao alto custo dos nematicidas presentes no mercado 
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(Jatala, 1985). Por essas razões, métodos alternativos de controle de fitonematoides 
têm sido estudados, a exemplo do uso de extratos de diferentes espécies e partes de 
plantas (FERRIS & ZHENG, 1999; LOPES et al., 2005, NEVES et al., 2005; 
CRISTOBÁL-ALEJO et al., 2006). 

Na literatura são relatados vários exemplos de plantas com potencial para a 
produção de nematicidas naturais (Mani & Chitra, 1989; Hussaini et al., 1996; Ferris & 
Zheng, 1999). Diversas espécies vegetais com potencial fontes de princípios ativos no 
controle de fitonematoides podem ser encontradas em plantas medicinais, 
condimentares e aromáticas, bem como muitas espécies selvagens (Pandey, 1990). 
Essas plantas vêm sendo utilizadas por meio da incorporação das partes vegetais, 
secas ou frescas, ou sob forma de extratos aplicados ao solo (AKHTAR & ALAM, 1989; 
LOPES, 2004).  

Dentre as diversas espécies vegetais com potencial fontes de princípios ativos no 
controle de fitonematoides, encontram-se plantas medicinais, condimentares e 
aromáticas, bem como muitas espécies selvagens (Pandey, 1990). Essas plantas vêm 
sendo utilizadas por meio da incorporação das partes vegetais, secas ou frescas, ou 
sob forma de extratos aplicados ao solo (Akhtar & Alam, 1989; Lopes, 2004). No 
entanto, ainda existem muitas espécies que não foram testadas e podem promover 
efeito deletério sobre muitas espécies de fitonematoides (HASSEB & BUTOOL, 1996).  

Extratos naturais podem ser um dos métodos mais promissores de controle de 
patógenos do solo, como é o caso dos nematoides, podendo representar a substituição 
dos produtos químicos e tornar-se uma medida alternativa para pequenas áreas 
(Scramin et al., 1987). Os extratos vegetais no controle de fitopatógenos apresentam 
algumas vantagens em relação aos pesticidas sintéticos, tais como: possibilidade de 
gerarem novos compostos que os patógenos ainda não se tornaram capazes de 
inativar, serem menos concentrados e consequentemente menos tóxicos, serem 
biodegradados rapidamente, possuirem um amplo modo de ação e serem derivados de 
recursos renováveis (QUARLES, 1992). 

Segundo Pascual-Villalobos (1996), a forma de utilização de compostos naturais 
para controle de fitopatógenos pode ser feita isolando, identificando e sintetizado 
quimicamente seus componentes ativos pela indústria, ou pela aplicação de extratos 
naturais diretamente pelos agricultores. 

Selecionou-se, neste estudo, o pinheiro siberiano (Abies sibirica), planta 
pertencente a família das Coniferales, árvore perene nativa, desenvolvida na Sibéria e 
na Rússia, que se caracteriza por apresentar galhos peludos em forma de espinha de 
arenque carregados de pinhas. Possui componentes químicos como acetato bornílico, 
acetato terpenílico (ésteres), bisaboleno, canfeno, dipenteno, felandreno, e pineno 
(terpenos). 

O objetivo principal deste trabalho é investigar o comportamento do extrato 
aquoso do pinheiro siberiano sobre a taxa de eclosão e mortalidade de juvenis de 
Meloidogyne Incognita. 

 
Metodologia 
 
Inibição da eclosão de juvenis de segundo estádio de M. incognita em extrato de 
pinheiro 
 

Para a montagem do ensaio, foram utilizadas populações de M. incognita, 
mantidas em tomateiros em casa de vegetação. Os ovos dos nematoides foram 
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extraídos das raízes de tomateiros pelo método de Hussey e Barker, modificado por 
Boneti e Ferraz (1981). A suspensão de ovos foi calibrada em câmara de contagens de 
Peters com o auxílio de microscópio estereoscópio. 

O experimento constou dos seguintes tratamentos: 1. Água destilada (100%); 2. 
Furadan (5%); 3. Extrato aquoso de Abies (1%); 4. Extrato aquoso de Abies (5%); 
5.Extrato aquoso de Abies (10%), com quatro repetições. As dosagens das soluções 
foram diluídas em 1 L de água destilada. 

Em cada placa de Petri de 5 cm de diâmetro, foram colocados, separadamente, 
10 mL de cada solução e posteriormente adicionados 150 ovos de M. incognita e 
levados à incubação a 26 oC, em câmara de B.O.D.  Os números de juvenis eclodidos 
e de ovos remanescentes foram avaliados com auxílio de microscópio estereoscópio, 
16 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. 

 
Avaliação da imobilidade de juvenis de segundo estádio de M. incognita em 
extrato de pinheiro 

 
Os juvenis de segundo estádio (J2), utilizados no ensaio, foram obtidos pela 

extração de ovos das raízes de tomateiros infectadas por M. incógnita. 
A unidade experimental constituiu-se de uma placa de Petri de 5 cm de diâmetro. 

Em cada placa foram colocados 10 mL da solução de extrato aquoso de Abies 
contendo aproximadamente 100 J2 de M. incognita e incubados a 26 °C. No tratamento 
testemunha utilizou-se apenas água. Vinte e quatro horas após, cada suspensão do 
extrato ou somente água, contidas nas placas, contendo os juvenis, foi vertida 
separadamente sobre peneira de 0,025 mm de abertura (500 mesh) e os nematoides 
foram lavados cuidadosamente com água corrente. Avaliou-se a porcentagem de 
juvenis móveis e em seguida determinou-se a porcentagem de nematoides ativos e 
inativos. 

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 

 
Resultados e Discussão 

Conforme os dados observados na Tabela 1, verifica-se que os tratamentos com 
diferentes concentrações do extrato aquoso de Abies sibirica, não diferiram da 
testemunha em relação a taxa de eclosão. No geral observou-se que a taxa de eclosão 
foi baixa em todos os tratamentos, o que possivelmente foi influenciado pela 
temperatura de 26ºC.  

 
 
 
 
 
 
Tabela 1 – Efeito do extrato de Abies Sibirica sobre a eclosão de juvenis de segundo 
estádio de M. incognita após 16 dias em B.O.D. 

Tratamentos J2 eclodidos (%) Redução da eclosão (%) 
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Testemunha  8,0 a 91,6 
Furadan 0 a 100 
Extrato aquoso (1%) 5,0 a 95 
 Extrato aquoso (5%) 4,1 a 95 
Extrato aquoso (10%) 3,3 a 96,6 

 
Salgado e Campos (2003) relatam que dependendo do extrato de planta utilizado, 

ele pode ser tóxico já nos primeiros dias de incubação. Essa característica é 
extremamente importante, pois poderá reduzir drasticamente a infectividade do 
nematoide no sistema radicular das plantas. Esses autores, ao testarem os extratos de 
cravo-da-índia (Syzygium aromaticum) e de canela (Cinamomo zeylanicum), 
observaram baixa eclosão dos J2 de Meloidogyne exigua Goeldi nos primeiros dias de 
incubação dos ovos do nematoide. Eles sugerem que a baixa eclosão ocorreu pela 
saída do ovo de alguns juvenis já formados, e a posterior paralisação da eclosão 
nestes extratos ocorreu porque a multiplicação celular e as fases do desenvolvimento 
embrionário dos ovos do nematoide foram afetadas.  

No segundo experimento, observa-se que houve diferença entre os tratamentos 
com o extrato aquoso do pinheiro. As concentrações do extrato Abies sibirica utilizadas 
na imerção de juvenis de M. incognita, apresentaram resultados semelhantes. Por 
outro lado, as respectivas doses diferiram da testemunha e o furadan. Isso nos mostra 
que o extrato orgânico do pinheiro influenciou na mobilidade dos nematoides testados 
nesta pesquisa, tendo em vista que o número de juvenis ativos nos tratamentos com o 
Abies foram relativamente inferiores ao da testemunha. 
 
Tabela 2 – Porcentagem de juvenis de segundo estádio de M. incognita ativos ou 
mortos após exposição por 24 horas em extrato de Abies sibirica após 24 horas de 
imerção  

Tratamentos J2 ativos (%) 

Testemunha 87,3 a 
Furadan (5%) 0 c 
 Extrato aquoso (1%) 58,6 b 
 Extrato aquoso (5%) 50,5 b 
Extrato aquoso  (10%) 66,9 b 

 
Considerando os resultados obtidos nesta avaliação in vitro, possivelmente o 

extrato de pinheiro poderá ser utilizado em estudos que testem a sua aplicação via 
foliar em áreas infestadas com nematoides de galha (M. incognita). 

No entanto, é necessário que se realizem investigações em relação ao 
desenvolvimento de agentes biológicos, além da composição química do extrato A. 
sibirica, para que haja a diminuição dos problemas face à utilização de defensivos, 
como a resistência de nematoides a nematicidas e altos custos no desenvolvimento de 
novos produtos. 
 
 
 
Conclusões 

O extrato orgânico Abies sibirica influenciou na mobilidade do M. incógnita 
durante a execução desta pesquisa. 
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Resumo 

O Cerrado é uma fitofisionomia que representa às savanas brasileiras, ocupando 
quase que 85% do Brasil central. Essa paisagem é caracterizada por extensas 
formações savânicas, interceptadas por matas ciliares ao longo dos rios, nos fundos de 
vale. A soja (Glycine max (L.)) que se cultiva hoje é diferente daquela oriunda da China. 
Na segunda metade do século XX, dois produtos da soja aumentaram o interesse do 
seu cultivo em grande escala, que eram o teor de óleo e as proteínas. O presente 
estudo foi realizado na Fazenda Antônio e Santa Rita de Cássia próximo a 30 km do 
município de Porto Nacional –TO, saída para Fátima do Tocantins, a margem esquerda 
do Reservatório Luís Eduardo Magalhães. Para o plantio de monoculturas pode-se 
utilizar duas técnicas principais: o plantio direto e a semeadura com cobertura vegetal. 
A primeira caracteriza-se pela germinação das sementes diretamente nos solo. 
Entretanto a semeadura com cobertura vegetal consiste em um sistema de rotação de 
culturas com a finalidade de proteger o solo, além de disponibilizar nutrientes ao solo. 
Neste contexto a soja foi inserida no agronegócio tocantinense, aumentando a cadeia 
produtiva deste produto, deste a produção de insumos até sua distribuição aos 
consumidores, pois o preço da terra no Estado do Tocantins ainda está bem acessível, 
se for comparado com outras áreas nacionais. Palavra-chaves: Cerrado, Soja, Solos. 
Abstract: The Cerrado is a vegetation type that represents the Brazilian savannas, 
occupying almost 85% of central Brazil. This landscape is characterized by extensive 
savanna formations intercepted by riparian forests along rivers in the valley bottoms. 
Soybean (Glycine max (L.)) which is grown today is different from that originating from 
China. In the second half of the twentieth century, two soy products increased interest in 
its cultivation on a large scale, which were oil content and protein. This study was 
conducted at Fazenda Antonio and Santa Rita next 30 km from the city of Porto 
Nacional, Tocantins, Tocantins output to Fatima, the left bank of the reservoir Luís 
Eduardo Magalhães. For planting of monocultures can use two main techniques: direct 
planting and seeding with mulching. The first is characterized by the germination of 
seeds directly on soil. However planting with vegetation consists of a crop rotation 
system in order to protect the soil, in addition to providing nutrients to the soil. In this 
context soy agribusiness was inserted in Tocantins, increasing the production chain of 
this product, this production of raw materials to their distribution to consumers, since the 
price of land in the State of Tocantins is still very low, if compared with other national 
areas. Keywords: Cerrado, Soy, Solos. 
 
INTRODUÇÃO 

O Cerrado é uma fitofisionomia que representa às savanas brasileiras, ocupando 
quase que 85% do Brasil central. Essa paisagem é caracterizada por extensas 
formações savânicas, interceptadas por matas ciliares ao longo dos rios, nos fundos de 
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vale. Este bioma é caracterizado por diferentes paisagens, tendo destaque o Cerradão 
e o Cerrado sensus stricto. A distribuição da flora deste bioma é condicionada pelo 
regime de chuvas, queimadas, profundidade do lençol freático, aspectos relacionados à 
química e física do solo, altitude e latitude, além de inúmeros fatores antrópicos. 
(Carvalho & Pareja, ; Schubart et al., 1984 abud Silva et al, ). 

Dentre os fatores antrópicos que provocam a redução do bioma cerrado, pode-
se ressaltar o cultivo de monoculturas, entre elas destaca-se a cadeia produtiva da 
soja. 

A soja (Glycine max (L.)) que se cultiva hoje é diferente daquela oriunda da 
China. Na segunda metade do século XX, dois produtos da soja aumentaram o 
interesse do seu cultivo em grande escala, que eram o teor de óleo e as proteínas. 
Neste sentido, a partir de 1960, o Brasil inicia o processo de produção em grande 
escala, em virtude, de a soja ser uma opção para a sucessão do plantio de trigo, no sul 
do País. Além disso, a soja poderia compor o farelo que alimentaria as empresas de 
beneficiamento de suínos e aves (http://www.cnpso.embrapa.br/index.php). 
 
Material e Método 

O presente estudo foi realizado na Fazenda Antônio e Santa Rita de Cássia 
próximo a 30 km do município de Porto Nacional –TO, saída para Fátima do Tocantins, 
a margem esquerda do Reservatório Luís Eduardo Magalhães.  

O presente estudo foi realizado a partir de (1) Levantamento bibliográfico; (2) 
Interpretação de análises de solo e (3) Saída de campo nas áreas de cultivo de soja da 
fazenda. 
A área destinada para produção de soja corresponde a 400 há da referida fazenda, 
cujo latossolos varia conforme aspectos macroscópicos como argiloso (área 1) e médio 
(área 2), conforme a classificação feita baseada na análise textural (Tabela1). 

  Análise textural (%) 

ÁREAS Argila Silite Areia 

1 37.0 21.0 42.0 

2 27.0 16.0 57.0 

 
Foi feito também um diagnóstico quanto a percentagem de matéria orgânica 

nestas áreas, sendo que na área 1 foi detectado 21,5 % de matéria orgânica e 21,5 
g/dm3 de matéria orgânica, enquanto que na área 2 foi de 2,4 para matéria orgânica e 
24,2 g/dm3 de matéria orgânica. 

O solo é um sistema complexo composto de seres vivos, ar, água, matéria 
orgânica e minerais que interagem. Neste sentido os organismos do solo, além de 
habitantes, são parte integrante de sua composição (GIRACCA; 2005). 
 No solo, a atividade agrícola que geralmente inicia como área natural, com 
muitas espécies de plantas e animais convivendo em equilíbrio, pode passar a uma 
redução da biodiversidade, decorrentes das práticas culturais (GIRACCA; 2005). 
 O estabelecimento da agricultura em áreas extensa na região dos Cerrados, em 
que se encontram solos frágeis em termo de sustentabilidade do agrossistema, passou 
por um processo de degradação acelerado devido a manejo inadequado. A maioria dos 
solos do Cerrado classificam-se como latossolos, que são bastante intemperizados ou 
desgastados pela ação do clima e tempo, baixa fertilidade, com alta concentração de 
alumínio (SILVA  ) 

http://www.cnpso.embrapa.br/index.php
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 Para o plantio de monoculturas pode-se utilizar duas técnicas principais: o 
plantio direto e a semeadura com cobertura vegetal. A primeira caracteriza-se pela 
germinação das sementes diretamente nos solo. Entretanto a semeadura com 
cobertura vegetal consiste em um sistema de rotação de culturas com a finalidade de 
proteger o solo, além de disponibilizar nutrientes ao solo. LIMA et al  percebeu que as 
coberturas vegetais influenciaram satisfatório o desenvolvimento das sementes, em 
virtude do consórcio soja e milheto/painço possibilitaram melhores resultados. Outro 
caso, visualizado por Nakagawa et al. (2006) notou que a fisiológica de sementes de 
soja cultivada em rotação com milheto, obtiveram a melhor qualidade de sementes de 
soja quando a mesma foi cultivada após o cultivo do milheto.  
 Nas áreas de plantio foi efetuado o sistema rodízio milheto/soja, com a aplicação 
de calcário, para minimizar a acidez do solo, além fornecer sais e umidade para o 
desenvolvimento da planta. Foi acrescido também 30 l/ha de glifosfato um herbicida 
que ataca as erva daninhas, além da pulverização com manganês (2l/ha) para evitar a 
clorose (Figura 1 e Figura 2).  

        
 
 
 
 
 

    
 
 
 
A área de cultivo de soja (400ha) foi implantada numa região aonde 

predominava a fitofisionomia Cerradão, sendo este conservado em fragmentos que 
correspondem a reserva legal, estipulada por lei. 

Figura 1. Área 1 Rodízio milheto/soja Figura 2. Aplicação da calagem 

Figura 3. Área 2 Rodízio milheto/soja 
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Em comunicação oral com os trabalhadores da fazenda, foi relatado que nas 
áreas agricultáveis há uma presença constante de aves, como pombos e araras, em 
busca de alimentos, uma vez que seus habitats foram substituídos para a pratica da 
monocultura. 

Segundo Wagner (buscar ref) a região de porto nacional está dentro do bioma 
cerrado, sendo que a área de visita e estudo preliminar corresponde ao tipo Cerradão, 
uma vez que apresenta um dossel contínuo e cobertura vegetal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Segundo a Confederação Nacional de Abastecimento (CONAB 2009) o Brasil é 
o segundo maior produtor de soja do mundo, com uma produção de aproximadamente 
60 milhões de toneladas. Porém, uma doença, a ferrugem asiática preocupa o governo 
e os produtores, uma vez que essa doença compromete o desenvolvimento do vegetal. 

Figura 4. Reserva nativa ao lado da cultura de soja 

Figura 5. Arara no topo da vegetação em busca de abrigo e 

alimentação 
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Em 2007, a indústria da soja movimentou R$ 41,3 bilhões na cadeia produtiva. 
Isso equivale a 6,4% do PIB agrícola e 1,6% do PIB total do País, sendo que a 
contribuição do Cerrado cresceu dez vezes entre as décadas de 70 e 80, passando de 
2% para 20% da produção nacional do grão. No ano passado, chegou a 68,5%. 
 Neste contexto a soja foi inserida no agronegócio tocantinense, aumentando a 
cadeia produtiva deste produto, deste a produção de insumos até sua distribuição aos 
consumidores, pois o preço da terra no Estado do Tocantins ainda está bem acessível, 
se for comparado com outras áreas nacionais (Silva & Almeida ). Além da produção de 
grão, o agronegócio da soja proprociona uma movimentação de capital, desde a 
compra de suplementos minerais até a mecanização da mão-de-obra, como compra de 
maquinaria. 
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Figura 6. Máquinas e Insumos Figura 7. Garagem da Fazenda 
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Resumo 

 A preocupação com o meio ambiente se torna cada vez maior e isto se reflete 
nas ações que a sociedade adota nos dias atuais, dentro dessa ótica, a reutilização de 
materiais se torna imperiosa para que se possa diminuir a quantidade de lixo 
depositada no meio ambiente. O trabalho desenvolvido na Escola Estadual Castro 
Alves busca, entre outros objetivos, contribuir com o meio ambiente por meio do 
emprego de garrafas pet na construção dos canteiros de hortaliças, diminuindo a 
quantidade destas descartadas no lixo urbano e difundindo a ideia de reutilização de 
materiais; proporcionou também uma vivência prática das atividades de horticultura aos 
alunos do curso de agronomia além de fornecer alimentos saudáveis, sem o uso de 
agrotóxicos, para a merenda da própria escola. 
Palavras-chave: Reutilização; horticultura; alimento. 
Introdução 

A implantação de hortas escolares já é uma prática difundida em várias regiões 
do país. Muitos autores relataram suas experiências em diversos trabalhos publicados.  
 Segundo Nogueira (2005) a implantação de hortas dentro de escolas é uma 
forma de a Universidade proporcionar maior contato dos alunos junto com a sociedade 
e vivência com a realidade atual.  
 Morgado (2008) relata que a horta inserida no ambiente escolar torna-se um 
laboratório vivo que possibilita o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas 
em educação ambiental e alimentar, unindo teoria e prática de forma contextualizada, 
auxiliando no processo de ensino-aprendizagem e estreitando relações através da 
promoção do trabalho coletivo e cooperado entre os agentes sociais envolvidos. 
 Binkowski & Nicolaud (2007) relatam que além da produção de alimentos para a 
comunidade, uma horta também pode ser usada para o tratamento de pacientes 
psiquiátricos por meio de atividades práticas que reconstruam a autoestima e 
reintegrando-os à sociedade. 
  Trabalhos desenvolvidos por Lajus & Costa (2008) mostraram que hortas 
comunitárias foram um excelente meio de promoção da educação ambiental e 
alimentar em comunidades; a horta além de enriquecer a merenda oferecida, 
transforma o alimento em instrumento pedagógico para novas descobertas, onde os 
estudantes aprendem, se divertem, trabalham em cooperação e se alimentam melhor. 
Alem disso, as atividades desenvolvidas na horta possibilitam a compreensão por parte 
dos estudantes das questões de cuidado e preservação ambiental, criando uma 
relação de responsabilidade dos mesmos pelo espaço da horta e pelo 
acompanhamento das atividades. Esta atividade também possibilita aos grupos de 
trabalho vivências interdisciplinares, culturais e ações práticas que contribuem para a 
formação profissional, além da melhoria da qualidade de vida da população atendida. 
 O presente trabalho teve como objetivo proporcionar, aos alunos do curso de 
agronomia, atividades práticas relacionadas ao cultivo de hortaliças, utilizando garrafas 
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pet usadas para a formação dos canteiros e também incrementar a merenda da escola 
fornecendo alimentos saudáveis sem o uso de agrotóxicos. 
 
Metodologia 
 

As atividades foram realizadas na escola estadual “Castro Alves” localizada na 
cidade de Palmas - TO. Durante a condução dos trabalhos houve a participação de 
alunos da própria escola estadual, alunos da FACTO, professor responsável e seus 
colaboradores. Todas as semanas os agentes envolvidos se reuniam na escola para 
atividades como: preparo dos terrenos para o plantio, adubação, transplantio de 
mudas, irrigação, capinas de ervas daninhas, combate a pragas e doenças, preparo 
das garrafas pet para o uso na área a ser cultivada. 
 Foram implantadas várias hortaliças, tais como: alface, rúcula, agrião, cebolinha, 
almeirão, espinafre e ervas medicinal. Pneus velhos também foram utilizados na área 
da horta, estes foram preenchidos com solo e serviram como vasos para o cultivo de 
hortaliças. 
 Pensando em otimizar todo o espaço disponível foi construída uma horta 
vertical, onde garrafas pet foram transformadas em “vasos suspensos” e colocadas no 
muro da escola. 
 
Resultados e Discussão 
 
 A implantação da horta na escola estadual Castro Alves proporcionou um 
incremento na merenda da escola; cebolinha, abóbora, coentro, couve, são algumas 
das hortaliças colhidas semanalmente. Os alunos do curso de agronomia 
acompanharam todas as atividades de implantação da horta, desde a limpeza prévia 
do terreno até a colheita das hortaliças. Estas atividades proporcionaram a utilização 
na prática dos conhecimentos adquiridos em sala de aula. 
 Visando a utilização de garrafas pet na horta, professores da própria escola 
juntamente com os alunos realizaram uma campanha para arrecadação deste material. 
A campanha conseguiu arrecadar cerca de seiscentas garrafas na comunidade onde a 
escola está situada.Tal ação contribuiu para a diminuição do lixo depositado no meio 
ambiente e ajudou a despertar a consciência ambiental nas pessoas. 
  
 
Conclusões 
  
 O presente trabalho promoveu o aprendizado dos alunos do curso de agronomia 
além de contribuir com a merenda da escola com o fornecimento de alimentos de 
qualidade.  
 A reutilização de garrafas pet se tornou hábito entre os alunos da escola, visto 
que, até hoje os mesmos realizam a coleta e encaminham-nas para a utilização na 
horta. 
 Atualmente a área de plantio encontra-se em expansão e um dia de campo, com 
a comunidade, será realizado na escola para a exposição do trabalho e resultados 
obtidos. 
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Resumo 
O presente trabalho teve como objetivo estudar o comportamento de dez variedades de 
batata-doce (Ipomoea batatas) ao Meloidogyne incognita. O experimento foi conduzido 
em Casa de Vegetação da Faculdade Católica do Tocantins, Campus de Ciências 
Agrárias em Palmas – TO. Os tratamentos foram constituídos por 10 variedades 
registradas como: ‘Amanda’; ‘Barbara’; ‘Beatriz’; ‘Carolina Vitória’; ‘Duda’; ‘Julia’; 
‘Marcela’; PA.06’; ‘PA.26’ e ‘Princesa’. Foi utilizado o delineamento inteiramente 
casualizado, com cinco repetições, totalizando 50 unidades experimentais. As plantas 
foram inoculadas em vasos com 1.000 ovos e juvenis do nematoide e avaliadas após 
90 dias com base no fator de reprodução (FR). Entre as variedades de batata-doce 
avaliadas, 100% apresentaram resistência ao nematoide Meloidogyne incognita. 
 
Palavras-chave: Ipomoea batatas; fator de reprodução; nematoide de galhas. 
 
Introdução 

A batata-doce [Ipomoea batatas (L.) Lam] é uma hortaliça tuberosa rústica, de 
ampla adaptabilidade, cultivada em praticamente todo o território brasileiro. Apesar de 
ter importância social e econômica fundamental, ainda é pouco valorizada no Brasil 
(SILVA et al. 2004; RITSCHEL et al. 1999). É uma hortaliça com múltiplos usos, 
podendo ser utilizada na alimentação humana in natura ou processada industrialmente, 
nas formas de amido, macarrão e farinha (CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA, 
2000). Pode, ainda, ser utilizada na alimentação animal (XIANGLIN, 2004) ou como 
alternativa na produção de etanol biocombustível (SOUZA, 2006). 

Apesar de ser bastante rústica, a batata doce é suscetível a um grande número 
de doenças causadas por fungos, vírus, nematoides e sendo também atacada por um 
grande número de pragas, insetos e ácaros (JONES et al. 1986; MALUF et al. 1996). 
As raízes de plantas de batata-doce apresentam grande potencial para acumular 
populações altas de nematoides. Meloidogyne incognita é a espécie mais importante 
para a cultura (JATALA & BRIDGE, 1990), uma vez que o seu ataque, além de impedir 
um desenvolvimento satisfatório das raízes, pode provocar rachaduras longitudinais 
e/ou irregulares no formato. 

Durante a infecção, os juvenis de segundo estádio (J2) penetram as raízes, 
principalmente no sistema radicular secundário, estabelecendo o sítio de alimentação 
de metabólitos da planta até atingirem a fase adulta. Durante a reprodução as fêmeas 
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depositam massas de ovos, do quais eclodem as formas infectivas (MASSAROTO, 
2008). 

Deste modo, além da produtividade, a qualidade, a conservação e o aspecto 
comercial das raízes ficam prejudicados (HUANG et al. 1986; MIRANDA et al. 1987). 
Segundo Charchar (1997), em amostras de tubérculos infectados por nematoides do 
gênero Meloidogyne coletadas nas regiões produtoras de batata no Brasil, as galhas 
nos tubérculos, resultantes do ataque por Meloidogyne javanica, foram maiores, mais 
elevadas e menos coalescentes que as provocadas por Meloidogyne incognita. A 
utilização de genótipos de batata doce resistentes aos nematoides de raízes e aos 
insetos de solo tem sido possível, constituindo-se numa importante alternativa de 
controle (JONES et al. 1986). 

O objetivo do trabalho foi avaliar o comportamento de dez variedades de batata-
doce em relação à Meloidogyne incognita. 
 
Metodologia 

O experimento foi conduzido em Casa de Vegetação da Faculdade Católica do 
Tocantins, Campus de Ciências Agrárias em Palmas – TO. Coordenadas geográficas 
48º16’34” W e 10º32’45” S em altitude de 230 m. As variedades de batata-doce foram 
provenientes do LASPER – Laboratório de Análise de Sistema de Produção de 
Energias Renováveis da Universidade Federal do Tocantins. 

Os tratamentos foram constituídos por 10 variedades registradas como: ‘Amanda’; 
‘Barbara’; ‘Beatriz’; ‘Carolina Vitória’; ‘Duda’; ‘Julia’; ‘Marcela’; PA.06’; ‘PA.26’ e 
‘Princesa’. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado, com cinco repetições, 
totalizando 50 unidades experimentais. Foram plantadas duas mudas de cada 
variedade por vaso. Utilizou-se vasos plásticos, com capacidade para 5 l, contendo 
uma mistura de solo e areia autoclavados na proporção de 2:1. Foi realizada adubação 
de plantio e de cobertura, conforme exigência da cultura (COMISSÃO DE 
FERTILIDADE DOS SOLOS DE GOIÁS, 1988). Foi utilizada irrigação por 
microaspersão, procurando-se manter sempre o nível de disponibilidade de água acima 
de 80% da capacidade de campo. 

Após 30 dias do plantio, foi realizada a inoculação contendo 1.000 ovos e juvenis 
de M. incognita por vaso. A população de M. incognita utilizada como inóculo foi 
proveniente de plantas de quiabeiro suscetíveis. Aos 90 dias após a inoculação foi 
avaliado o sistema radicular das plantas, extraindo-se alíquotas de 10 g de raízes 
segundo Coolen & D’Herde (1972). Com auxílio do microscópio óptico foram 
quantificados o número de ovos e juvenis e através do fator de reprodução 
(FR=Pf/Pi) foi avaliado a resistência das variedades de batata-doce quanto ao 
Meloidogyne incognita. As variedades consideradas resistentes foram aquelas que 
apresentaram valor do FR <1 e suscetíveis as que apresentaram FR >1 (COOK & 
EVANS, 1987). 
 
Resultados e Discussão 

As variedades estudadas apresentaram médias insignificantes para fator de 
reprodução (FR), indicativo de alta resistência ao nematoide, apresentando variação 
das médias do FR de 0,01 a 0,29 (Tabela 01). A variedade PA 06 destacou-se dos 
demais, com a maior média do FR igual a 0,29, embora, também não apresente 
suscetibilidade ao M. incognita. 
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Tabela 01. Média do fator de reprodução (FR) de Meloidogyne incognita  nas dez 
variedades de batata-doce avaliadas. FACTO, 2012. 

GENÓTIPO FR* 

Amanda 0,02 

Barbara 0,01 

Beatriz 0,01 

Carolina Vitória 0,02 

Duda 0,01 

Julia 0,01 

Marcela 0,01 

PA.06 0,29 

PA.26 0,02 

Princesa 0,01 

*FR <1 resistentes e FR >1 suscetível. 
 

Esta alta frequência de materiais resistentes ao M. incognita era esperada, uma 

vez que Azevedo (1995), ao testar a resistência de clones de batata‑doce ao M. 

javanica e às raças 1, 2, 3 e 4 de M. incognita, obteve um grande número de materiais 
resistentes ao M. javanica e às raças 1, 3 e 4 de M. incognita e verificou maior 
dificuldade de seleção para resistência à raça 2 de M. incognita. 

Huang et al. (1986) avaliaram resistência em 123 clones de batata-doce da 
coleção do CNPH/EMBRAPA ao M. incognita e M. javanica e concluíram que existiam 
muitas fontes de resistência a ambos os nematoides na mencionada coleção. Maluf et 
al. (1996) avaliaram a resistência de outros 226 clones de batata-doce aos nematoides 
de galha M. javanica e M. incognita. A maioria dos clones foram resistentes a M. 
javanica e poucos a M. incognita. Peixoto et al. (1998) também avaliaram resistência 
em outras 70 cultivares de batata-doce a M. incognita e M. javanica e encontraram 
resistência a ambos os nematoides em 21. Nenhuma das variedades incluídas no 
presente estudo havia sido avaliada anteriormente. 

A utilização de materiais resistentes a esses nematoides, assim como a utilização 
de outras medidas de controle, poderão possibilitar maior desenvolvimento e 
rendimento econômico da cultura, além de garantir uma maior eficiência na redução 
populacional desses fitopatógenos. 

Para melhor representatividade e confirmação dos dados, estão sendo 
executados dois experimentos a campo, a fim de garantir a veracidade da pesquisa 
quanto à resistência ou suscetibilidade das variedades testadas ao Meloidogyne 
incognita.  
 
Conclusões 

Entre as variedades de batata-doce avaliadas, todas apresentaram resistência ao 
nematoide Meloidogyne incognita. 
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Resumo 
A temperatura por ocasião de plantio pode atrasar ou inibir a germinação de sementes 
de cenoura. Cada cultivar apresenta temperatura mínima, máxima e ótima para 
germinação, podendo expressar diferenças marcantes quanto à germinação de cada 
cultivar. O objetivo deste trabalho foi avaliar as melhores temperaturas para 
germinação de sementes de cenoura pelos parâmetros de percentagem de germinação 
em sementes comerciais. As variedades utilizadas foram Alvorada, Brasília, Esplanada 
e Planalto. As sementes foram submetidas às temperaturas de 20, 25, 30 e 35ºC, em 
caixas “gerbox”, tendo como substrato duas folhas de papel para germinação tipo 
germiteste. Houve diferença significativa no desempenho germinativo de acordo com 
as temperaturas e os cultivares estudados. Conclui-se que o cultivar Planalto é 
recomendado para o plantio no verão, associando resistência e eficiência de 
germinação com temperaturas mais elevadas. E que para os demais cultivares, deve-
se buscar pesquisas que assimile as características do cultivar com melhores 
temperaturas de germinação. 
 
Palavras-chave: Daucus carota L.; teste de germinação; tratamento térmico 
 
Introdução 

A cultura da cenoura é um ótimo exemplo da importância da pesquisa agrícola e 
de seus impactos positivos na economia, no desenvolvimento de várias regiões e 
também de benefícios para os consumidores. Até a década de 1980, as cenouras 
cultivadas no Brasil eram importadas e melhor adaptadas para climas amenos, mais 
comuns no período de inverno das regiões centro-sul. No período de verão, os preços 
da cenoura subiam significativamente, inviabilizando seu consumo por parte 
significativa da população brasileira (EMBRAPA, 2008). 

O sucesso da produção olerícola depende, dentre outros aspectos, de aceitável 
estabelecimento de plântulas no campo, fator este diretamente relacionado com a 
germinação das sementes. O período compreendido entre a semeadura e o 
estabelecimento das plântulas é fase crucial da produção olerícola. Assim, sementes 
de alta qualidade e condições que permitam máxima germinação em menor tempo 
possível, com máxima uniformidade de plântulas, é sem dúvida alguma, busca 
constante daqueles envolvidos na cadeia produtiva de hortaliças (NASCIMENTO, 
2005). 

Diversos fatores poderão afetar a germinação e consequentemente a emergência 
das plântulas. Dentre os fatores, a temperatura poderá vir a ser o mais importante, uma 
vez que nem sempre o produtor tem o total controle sobre este fator. Cada espécie 
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apresenta temperatura mínima, máxima e ótima para a germinação, e dentro desta, 
podem existir diferenças marcantes entre as cultivares quanto à germinação 
(NASCIMENTO, 2000). 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a germinação de sementes 
de cenoura sob quatro diferentes temperaturas. 
 
Metodologia 

O experimento foi realizado no Laboratório de Análise de Sementes da Faculdade 
Católica do Tocantins, localizada no município de Palmas, TO, com coordenadas 
geográficas 48º16’ W e 10º32’ S, a 230m de altitude. 

O delineamento estatístico utilizado foi inteiramente casualizado em um esquema 
fatorial 4x4, contendo 4 repetições.  

Procurou-se estudar a influência das temperaturas no poder germinativo de 
sementes de cenoura das variedades Alvorada, Brasília, Esplanada e Planalto, 
provenientes de lotes comerciais. As temperaturas utilizadas foram 20, 25, 30 e 35ºC 
constantes.  

Como substrato, foram utilizadas duas folhas do papel tipo germiteste, cobrindo 
as caixas tipo “gerbox”. Foram semeadas 100 sementes por repetição, procurando 
manter a umidade de forma a não prejudicar o processo de germinação. Como 
germinador, foi utilizada Estufa Incubadora B.O.D, dotada de termostato, que mantinha 
as temperaturas empregadas no experimento durante os 10 dias de execução.  

Para a avaliação de percentagem de germinação, contou-se o número de 
sementes germinadas a partir do 2º dia em intervalos de 2 dias, até o 10º dia. Os dados 
foram submetidos a analise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de 
Tukey, por meio do software ASSISTAT 7.6. 

 
Resultados e Discussão 

As sementes de cenoura apresentaram maior índice de germinação ao 4º dia, 
equivalente a mais de 30% de germinação de todos os cultivares, quando expostos a 
temperatura de 20ºC. No quarto dia o cultivar Brasília destacou-se com índice acima de 
57% de germinação. O cultivar Esplanada obteve o menor poder germinativo quando 
testado em temperatura de 20ºC, apresentando germinação de 34% no 4º dia e 30% 
no 6º dia, regredindo totalmente a germinação até o final da avaliação. 

No caso especifico de sementes de cenoura, resultados de pesquisas anteriores 
indicaram como sendo recomendável a regulagem dos germinadores a 20ºC constante 
(FINCH-SAVAGE & MCQUISTAN, 1988; BRASIL, 1980) ou 20 e 30ºC alternados 
(BRASIL, 1980; HARRINGTON, 1923). Entretanto, a temperatura de 20ºC, 
recomendada para testes de germinação de cenoura (BRASIL, 1992), é inferior às do 
solo comumente observadas no plantio de verão nas condições de clima da maioria 
das regiões brasileiras. 

Quando acondicionamos as sementes a temperatura de 25ºC, logo ao 2º dia 
obtivemos germinação elevada para todos os cultivares, com valores acima de 50%. Já 
no segundo dia de avaliação o cultivar Alvorada destacou-se com mais de 62% de 
germinação, seguido por Brasília com 56%, Esplanada com 53% e por ultimo Planalto 
com 51%. 

Para temperatura de 30ºC, a germinação das sementes de cenoura mostrou-se 
mais eficiente ao 2º dia de avaliação, ultrapassando 50% de germinação em todos os 
cultivares. O cultivar Planalto destacou-se com mais de 60% de germinação, seguido 
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por Alvorada com 58%, Brasília com 56% e por ultimo Esplanada com 50% no 2º dia 
de avaliação. 

Quando expostas a temperatura de 35ºC, as sementes apresentaram maior 
germinação ao quarto dia de avaliação. Sendo que o cultivar Planalto obteve mais que 
59% de germinação, Brasília com 56%, Esplanada com 44% e Alvorada com 43%. Nos 
dias seguintes da avaliação, a germinação das sementes com esta temperatura 
regrediu consideravelmente. 

Vieira et al., (1999), estudando o efeito de temperaturas na germinação de 
sementes de cenoura, determinou que a faixa ideal para a germinação rápida e 
uniforme é de 20 a 30ºC, ocorrendo a emergência entre 7 e 10 dias após a semeadura. 

Pela comparação das médias (Tabela 01), verificou-se que para temperatura de 
20ºC a percentagem total de germinação ultrapassou 70% para todos os cultivares, 
destacando-se o cultivar Planalto, que apresentou mais de 89% de germinação. Os 
cultivares Alvorada, Brasília e Esplanada não obtiveram significância entre si, obtendo 
estatisticamente a mesma média germinativa, com 77, 79 e 72%, respectivamente. 
Para temperatura de 25ºC, os resultados foram semelhantes ao tratamento anterior, os 
cultivares apresentaram médias acima de 70% de germinação. Destacando-se 
novamente, o cultivar Planalto, com 86% de germinação durante os 10 dias de 
avaliação. Para temperatura de 30º C o cultivar Planalto continuou com a melhor média 
estatística, com 84% de germinação durante o período avaliativo. Seguindo pelas 
médias dos cultivares Alvorada e Brasília com médias entre 70 a 74% de germinação. 
O cultivar Esplanada demonstrou os menores resultados para este teste, apresentando 
apenas 66% de germinação. Os resultados obtidos de germinação dos cultivares com 
temperatura de 35ºC, foram abaixo do esperado, exceto para o cultivar Planalto, que 
atingiu 81% da germinação durante a avaliação. Os cultivares Alvorada, Brasília e 
Esplanada atingiram apenas 61, 70 e 61% de germinação, respectivamente. 
 
Tabela 01. Germinação (%) de sementes às temperaturas de 20, 25, 30 e 35ºC. 
FACTO, 2012. 

Cultivares de cenoura 
Temperaturas 

20° C 25° C 30° C 35° C 

Alvorada 77.75 b 71.00 b 70.25 bc 61.75 c 
Brasília 79.25 b 77.25 ab 74.50 b 70.75 b 

Esplanada 72.00 b 70.25 b 66.00 c 61.50 c 
Planalto 89.75 a 86.25 a 84.00 a 81.00 a 

 CV% 4.47 CV% 6.99 CV% 4.66 CV% 6.18 

*Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente pelo Teste Tukey a 
nível de 5% de probabilidade. 
 

As Regras para Análise de Sementes (R.A.S) recomendam as temperaturas de 
20-30ºC e 20ºC para testes de germinação em cenoura. No entanto, a semente de 
cenoura é bastante tolerante às variações de temperatura, germinando bem a 
temperaturas constantes de 8 a 30ºC (HARRINGTON & MINGES, 1961). A 8ºC a 
germinação inicia 25 dias após a semeadura e a 30ºC aos 5 dias. Entretanto, a 40ºC 
não ocorre germinação devido à morte do embrião. 

Dentre os cultivares de cenoura desenvolvidos para o cultivo durante o verão, 
destacam-se aqueles do grupo varietal Brasília, incluindo Alvorada, Brasília e 
Esplanada. Estes cultivares apresentam desempenho superior em relação aos outros 
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comercializados no País quanto à produtividade, resistência ao complexo queima-das-
folhas e a adaptação às condições de cultivo durante o verão (VIEIRA et al., 2005). 
Entretanto, quanto à capacidade de germinação em temperaturas elevadas (acima de 
35ºC), o desempenho desses cultivares, similarmente aos demais em uso no Brasil, 
não se mostrou satisfatório (PEREIRA et al., 2007; PEREIRA & NASCIMENTO, 2002). 
 
Conclusões 

Conclui-se que o cultivar Planalto é recomendado para o plantio no verão, 
associando resistência e eficiência de germinação com temperaturas mais elevadas. E 
que para os demais cultivares, deve-se buscar pesquisas que assimile as 
características da variedade com melhores temperaturas de germinação. 
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Resumo 

No Brasil, os principais fungos que infectam as sementes de milho são Fusarium 
moniliforme e Cephalosporium sp., em campo de produção de sementes; e Aspergillus 
spp. e Penicillium spp., em condições de armazenamento. O fungo Fusarium sp. possui 
grande importância econômica pois é um dos patógenos que causa podridão do colmo 
e da espiga de milho (Zea mays L.), acarretando em queda na produtividade da cultura. 
O patógeno pode ser transportado pelas sementes e as conseqüências desse 
transporte podem ser a introdução em áreas isentas e/ou o aumento do inócuo na área, 
tendo como consequência a redução da qualidade fisiológica das sementes. Uma das 
alternativas de combate aos fungos fitopatogênicos é o tratamento das sementes com 
fungicidas. Neste trabalho foram testados fungicidas presentes no mercado nas 
dosagens recomendadas, superior e inferior às dosagens recomendadas. Para isso 
foram adquiridas sementes sem tratamento anti-fúngico para tratamento em 
laboratório. Essas sementes foram testadas quanto à presença de fungos previamente 
ao tratamento. E nesse caso, foram encontrados fungos dos gêneros Fusarium sp, 
Aspergillus sp., Penicillium sp. e Pythium sp.  
 
Palavras-chave: fungos fitopatogênicos; Zea mays L; semente como fonte de inócuo. 
 
Introdução: 

A demanda mundial do milho (Zea mays L.) vem demonstrando expressivos 
aumentos nas últimas décadas. Esse forte acréscimo coincide com a expansão da 
demanda pelo produto nos Estados Unidos e na China, que são, nessa ordem, os 
maiores consumidores atuais do grão (Estados Unidos, 2010). O aumento da 
produtividade do milho foi possível devido à adoção de tecnologias na lavoura como o 
plantio direto, a correção da fertilização adequada do solo, técnicas de manejo 
integrado de plantas invasoras, doenças e insetos considerados como pragas e da 
crescente adoção de sementes melhoradas com alta capacidade produtiva (Sawasaki, 
2001). Nesse último caso, as contribuições mais importantes são a utilização de 
híbridos simples e a adoção de sementes geneticamente modificadas (GMs). Mas o 
milho ainda apresenta alguns patógenos que prejudicam a produtividade desta cultura, 
como por exemplo, alguns fungos fitopatogênicos. Segundo Pinto (1993), no Brasil, os 
principais fungos que infectam as sementes de milho são os fungos do gênero 
Fusarium sp, mais especificamente a espécie Fusarium moniliforme. Outros fungos 
também são comumente encontrados nas sementes de milho como os representantes 
do gênero Cephalosporium sp, Aspergillus sp. e Penicillium sp., em condições de 
armazenamento (Pereira, 1995a). Dentre os microorganismos de importância 
econômica para a cultura do milho, o fungo Fusarium moniliforme tem se destacado. 
Apesar de ter sido demonstrado que este fungo não afeta a qualidade fisiológica das 
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sementes de milho (Pinto, 1993), ele pode causar sérios prejuízos à lavoura, como: a 
redução de germinação, morte de plântulas em pré e pós emergência, podridão de 
raízes e colmo, inibição do  desenvolvimento da raiz de plântulas podendo afetar a 
planta em qualquer estádio de crescimento (Futrell & Kilgoore, 1969). Esses sintomas 
acarretam em queda na produtividade da cultura (Pereira, 1995b). Além de ser 
fitopatogênico, o fungo parasita pode ser transportado pelas sementes, e as 
conseqüências desse transporte podem ser a introdução do fungo em áreas isentas 
e/ou o aumento do inócuo na área (Machado, 1988). Por ser considerado um fungo de 
campo, este patógeno invade grãos e sementes durante o amadurecimento e o dano é 
causado antes da colheita. (Pereira, 1995b). Este fungo não se desenvolve durante o 
armazenamento das sementes, exceto ocasionalmente em milho armazenado com alto 
teor de umidade ou que foi re-umidificado. Os fungos do solo encontram condições 
ideais para atacar as sementes de milho, principalmente quando a semeadura é 
realizada em condições sub-ótimas: solo frio e úmido, onde há impedimento da 
germinação ou a velocidade de emergência é reduzida, propiciando uma maior 
exposição ao ataque dos fungos. Nestas condições, Tanaka & Balmer (1980) 
observaram que a ocorrência de tombamento tornou-se mais severa e que o Fusarium 
moniliforme foi o principal fungo envolvido. Existem trabalhos controversos quando se 
trata do efeito desses fungos sobre a qualidade fisiológica das sementes de milho. 
Vários autores constataram que os fungos presentes nas sementes do milho não 
afetam a germinação das sementes (Pinto, 1996), enquanto Tanaka & Balmer (1980) 
observaram tombamento causado pelo patógeno, sob condições adversas de 
germinação. Bacon et al. (1994) afirmam, também, que a espécie F. moniliforme pode 
inibir o desenvolvimento da raiz de plântulas de milho.   

Uma das possibilidades de diminuir as doenças causadas por fungos associados 
às sementes é fazer o tratamento com fungicidas específicos previamente ao plantio. O 
tratamento de sementes de milho tem por objetivos principais: erradicar ou reduzir, aos 
mais baixos níveis possíveis, os fungos presentes nas sementes; proporcionar a 
proteção das sementes e plântulas contra fungos do solo e, eventualmente, da parte 
aérea, na fase inicial do seu desenvolvimento; promover condições de uniformidade na 
germinação e emergência; evitar o desenvolvimento de epidemias no campo; 
proporcionar maior sustentabilidade à cultura pela redução de riscos na fase de 
implantação da lavoura; e promover o estabelecimento inicial da lavoura com uma 
população ideal de plantas (Goulart, 1993). 

O milho por ser uma das culturas mais difundidas em nosso país, o transporte de 
patógenos via semente é muito alto, e por esse motivo o tratamento da semente com 
fungicidas é uma excelente alternativa para a prevenção das doenças causadas por 
fungos, contribuindo para a germinação da semente no tempo ideal e formação de 
plântulas viáveis. Existe uma grande variabilidade de sementes à disposição do 
consumidor, havendo tanto sementes tratadas como não tratadas disponíveis no 
mercado. Neste último caso, antes do plantio, o produtor deverá fazer o tratamento 
antifúngico in loco, antes do plantio. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi verificar a eficiência de fungicidas no 
tratamento de sementes de milho visando o controle de fungos do gênero Fusarium sp. 

 
Metodologia 

Os experimentos foram desenvolvidos no Laboratório de Fitopatologia da 
Faculdade Católica do Tocantins (FACTO) – Unidade II.  
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Neste experimento, a semente utilizada foi semente de milho de híbrido 31S15 
(Pioneer) sem tratamento antifúngico. Os fungicidas testados foram Fluodixonil (25g/L) 
+ Metalaxil-M (10g/L) – produto comercial: Maxim XL (Syngenta Proteção de Cultivos 
Ltda); Carbendazim (150g/L) + Tiram (350g/L) – produto comercial: Derosal Plus 
(Bayer S.A.); Fipronil (250g/L) + Piraclostrobina (25g/L) + Tiofanato-metílico (225 g/L) – 
produto comercial: StandaK Top (Basf S.A.). As dosagens recomendadas pelo 
fabricante são respectivamente 100-150, 200-300 e 200ml/100Kg de semente.  

No trabalho foram testadas as dosagens recomentadas pelo fabricante, sendo 
150, 300 e 200ml/100Kg, para os produtos Maxim XL, Derosal Plus e StandaK Top, 
respectivamente. E ainda dosagens inferiores e superiores com relação às 
recomendadas pelo fabricante. Para o fungicida Maxim XL foram testadas a dosagem 
superior de 200ml/100Kg de semente e a inferior de 50 ml/100Kg de semente. Já para 
o Derosal Plus, foram testadas além da dosagem recomendada, a dosagem inferior à 
recomendada de 150 ml/100Kg de semente e a dosagem superior de 350ml/100Kg de 
semente. Para o produto StandaK Top, foram testadas as dosagens inferior e superior 
de 150 e 250ml/100Kg de semente, respectivamente.   

A amostra foi dividida em sub-amostras de 100 sementes, as quais foram 
pesadas, umedecidas em água (0,5% p/v). Para o tratamento, as sementes foram 
acondicionadas em Erlenmeyer e umedecidas. Após a aplicação do fungicida, as 
sementes foram agitadas até a perfeita homogeneização do fungicida nas mesmas. 
(Pinto, 1997). 

Para avaliar o desempenho dos fungicidas, as sementes foram submetidas às 
dosagens especificadas acima, utilizando-se o delineamento experimental inteiramente 
casualizado, sendo três tratamentos e quatro repetições. 

Para o teste de sanidade das sementes, empregou-se o método do papel de 
filtro com congelamento (Pinto,1987). As sementes foram acondicionadas em placas-
de petri contendo três papéis de filtro umedecidos em água e foram colocadas por 24 
horas em câmara de incubação regulada em 22°C ± 2°C e sob regime de doze horas 
de luz e doze horas de escuro, e, em seguida, submetidas ao congelamento (-20°C), 
por 24 horas. Após término deste tempo, as sementes foram retornadas à câmara de 
incubação, onde permaneceram por mais cinco dias, para o adequado 
desenvolvimento dos fungos. Após a incubação, as sementes foram examinadas sob 
microscópio estereoscópico (50x), para a identificação dos fungos.  

Para a análise estatística será aplicado o teste de Tukey, com grau de 
significância de 5%. 

 
 
 
Resultados e Discussão 

 Foram obtidas 3kg de sementes de milho híbrido 31S15 sem tratamento 
antifúngico. As sementes foram tratadas nas dosagens recomendadas pelo fabricante e 
também em dosagens superior e inferior às recomendadas. Para o produto Maxim XL 
as sementes foram tratadas com as dosagens recomendada, superior e inferior de 150, 
200 e 50ml/100Kg de sementes, respectivamente. Para o produto comercial Derosal 
Plus, as sementes foram tratadas com as dosagem recomendada de 300ml/100Kg de 
semente, sendo as dosagens superior e inferior de 350 e 150 ml/100Kg de semente, 
respectivamente.  Para o produto StandaK Top, as sementes foram tratadas com as 
dosagens inferior e superior de 150 e 250ml/100Kg de semente, respectivamente, 
sendo a dosagem recomendada de 200 ml/100Kg de semente.  
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Para o tratamento das sementes com os fungicidas, foram separadas 100 
unidades, o que corresponde à aproximadamente 100g de semente. Após pesagem, 
para cada tratamento foram calculados os volumes do produto necessário para essa 
massa, segundo dados da tabela 1. 

Tabela 1: Cálculo de volume (mL) necessário para 
tratamento das sementes de milho: 

Fungicidas Dosagens 
ml/100Kg 

de 
semente 

ml/100gramas 
de semente 

Fluodixonil 
(25g/L) + 

Metalaxil-M 
(10g/L) 

recomendada 150 0,15 

superior 200 0,2 

inferior 100 0,1 

Carbendazim 
(150g/L) + 

Tiram (350g/L) 

recomendada 300 0,3 

superior 350 0,35 

inferior 150 0,15 

Fipronil 
(250g/L) + 

Piraclostrobina 
(25g/L) + 
Tiofanato-

metílico (225 
g/L) 

recomendada 200 0,2 

superior 250 0,25 

inferior 150 0,15 

 
Previamente um estudo piloto foi realizado para verificar o crescimento de 

fungos nas sementes não tratadas adquiridas para o trabalho. Para isso, as sementes 
foram acondicionadas em placas de petri com papel Germitest umidecido com água 
destilada e após prazo de cinco dias após o congelamento foi feita uma análise prévia 
dos fungos que se desenvolveram nas sementes. Verificou-se que houve crescimento 
de fungos nas sementes não tratadas. O gêneros de fungos encontrados foram 
Fusarium sp, Aspergillus sp., Penicillium sp. e Pythium sp, como já observado por Pinto 
(1996). Após essa verificação foram montados os experimentos com as sementes 
tratadas, incluindo a testemunha (sementes de milho sem tratamento) com 4 
repetições,  mantendo as mesmas condições nas quais os tratamentos foram 
submetidos. Até o momento não houve crescimento dos fungos nas sementes tratadas, 
nas três dosagens utilizadas para cada tratamento, mas lembrando que o experimento 
encontra-se em fase de desenvolvimento, e que as sementes ainda estão sujeitas ao 
aparecimento de fungos fitopatogênicos. 

 
Conclusão: 

A partir dos resultados podemos concluir que as sementes adquiridas para a 
execução do experimento estão infectadas por fungos fitopatogênicos e, portanto 
tornam-se aptas a serem utilizadas em experimento para teste de fungicidas no 
combate a fungos fitopatogênicos em sementes de milho (Zea mays L.). 
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Resumo 
O presente estudo versa sobre as novas fontes energéticas e o desenvolvimento 
sustentável no Estado do Tocantins, buscando associar o fenômeno econômico à 
conservação ambiental. Assim, aborda-se a questão das novas fontes renováveis de 
combustível, com prioridade na produção de energia limpa, sem causar danos 
irreparáveis ao meio ambiente. Para tanto, trata-se, de forma incisiva, as 
potencialidades do Estado na exploração dessa nova modalidade econômica, focada 
na atividade vocacional do Estado, ou seja, as atividades agrícolas. 
 
Palavras-chave: Biodiesel, biomassa, desenvolvimento sustentável, energia limpa. 
 
Introdução  
Uma das maiores preocupações do mundo atualmente é a produção de energia que 
têm que crescer em termos exponenciais para atender a demanda. Por isso 
pesquisadores têm se esforçado para desenvolver soluções alternativas eficientes, não 
poluentes e inesgotáveis. Busca-se urgentemente uma solução plausível enquanto 
existir recursos não renováveis, para que não haja um colapso no sistema produtivo 
mundial.  
Nesse cenário de alta demanda por novas fontes energéticas que não degradem tanto 
o meio ambiente, passou-se a discutir formas e meios de substituir o petróleo 
convencional como matéria-prima. O Brasil despontou positivamente com a produção 
de etanol. Para tanto foi realizado no ano 2007, reunindo empresários e gestores 
públicos e privados, o Fórum Nordeste – Desafios e Oportunidades nos Setores de 
Biocombustivel e Energias Limpas. 
 O Brasil está localizado em um ponto estratégico em relação aos demais países. 
Possuindo uma faixa tropical e subtropical do planeta, recebe uma intensa radiação 
solar, ao longo de todo ano. Dessa forma, pode liderar a agricultura de energia. 
Neste contexto tem-se o Tocantins, Estado mais jovem da federação, que tem 
mostrado suas potencialidades no tocante às perspectivas para a produção de energia 
elétrica. 
Desse modo, neste artigo se objetivará levar ao conhecimento da sociedade as 
potencialidades para a exploração de novas fontes energéticas com danos em 
menores proporções que as hidrelétricas têm causado. 
 
Metodologia  
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O desenvolvimento desse trabalho partiu de observações, leituras de livros, prospectos 
e pesquisas documentais em sites oficiais de alguns Órgãos Governamentais, bem 
como da associação de conhecimentos multidisciplinares dos autores. A partir daí, foi 
feita uma correlação entre os dados coletados, buscando entender o fenômeno da 
conciliação de fontes de alternativas de energia e desenvolvimento sustentável. 
 
Resultados e Discussão 
A definição de desenvolvimento sustentável surgiu na Comissão Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento1, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor 
meios de harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação 
ambiental. Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de 
planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. Esse 
conceito representou uma nova forma de desenvolvimento econômico, que leva em 
conta o meio ambiente. Para tal  é preponderante a busca por fontes alternativas de 
energia. 
Fazendo-se uma análise da energia consumida no mundo tem-se um aumento de 1,7% 
ao ano, considerado o interregno de 2000 a 2030, quando alcançará 15,3 bilhões de 
toneladas equivalentes de petróleo (TEP, ou TOE, na sigla internacional, em inglês) por 
ano, de acordo com, o cenário, base traçada pelo Instituto Internacional de Economia 
(Mussa, 2003). Em condições ceteris paribus2, sem alteração da matriz energética 
mundial, os combustíveis fósseis responderiam por 90% do aumento projetado na 
demanda mundial, até 2030. 
As reservas comprovadas de petróleo no mundo somam 1,137 trilhões de barris, 78% 
dos quais no subsolo dos países do cartel da OPEP3. Essas permitem suprir a procura 
mundial por 40 anos. É evidente que tanto as reservas quanto o consumo se 
incrementarão, ao longo deste período. Estima-se que a procura deva crescer, em 
média 1,7% ao ano, o que elevaria o consumo de petróleo para 120 milhões de 
barris/dia, em 2025. 
O Brasil é o país do mundo que reúne o mais vantagens comparativas para liderar a 
agricultura de energia. Também é reconhecido por haver assumido uma postura de 
liderança na geração e implantação tecnológica de agricultura tropical, associada à 
uma pujante agroindústria, em que um dos modelos é, justamente, agroindústria de 
etanol. 
A mola propulsora do crescimento demandado pela agroenergia será a pressão social 
pela substituição de combustíveis fósseis. Por considerar que a concentração de CO2 
atmosférico teve um aumento de 31% nos últimos 250 anos, atingindo, possivelmente, 
o nível mais alto observado nos últimos 20 milhões de anos.  
Objetivando atender às demandas do segmento agrícola do Estado do Tocantins, bem 
como concretizar o processo de harmonização das estimativas oficiais de safras a 
Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, regional no Tocantins, elaborou um 
cronograma de avaliação de safra. Foi realizado no período de 16 a 20/06/2008, o 10º 
Levantamento da safra de grãos 2007/08. 

                                                           
1
 Esse conceito foi proposto pelo Sra. Gro Harlem Brundtland, Primeira Ministra da Noruega, em um relatório pela 

Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, das Nações Unidas, intitulado Our common future, em 

abril de 1987.  
2
 Termo econômico quando uma variável permanece constante. 

3
 OPEP – Organização dos Países Exportadores de Petróleo. 
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Deste trabalho se observou que soma das áreas cultivadas nesta totalizou 615,0 mil 
hectares, superior em 14,7% (78,82 mil ha) à plantada na safra 2006/07.  
A estimativa da produção Estadual de grãos é de 1.621,76 mil toneladas, superior à 
colhida na safra anterior em 18,5% (252,9 mil t). Do total da produção estimada, a soja 
contribuiu com 36,8% (237,83 mil t). Destaca-se também, o incremento alcançado em 
relação à safra passada, pelas culturas do algodão, amendoim, arroz irrigado e sorgo. 
O crescimento na utilização de tecnologia nas lavouras, associada ao aumento de 
tratos culturais e regularidade climática ocorrido neste ano contribuiu para o bom 
desempenho da produção estimada. Ficando evidente a vocação do Estado do 
Tocantins, não só na produção da soja para exportação, como também para matéria-
prima da nova fonte de energia, sendo incrementada pelo milho, com o pinhão manso, 
amendoim e outras culturas propícias ao Estado. 
O Estado é destaque em sua capacidade de produção, principalmente para energia 
“limpa”, como o biodiesel. O diferencial do Tocantins é que para produzir 
biocombustível não existe necessidade de abertura de novas áreas em função da 
grande área agricultável. 
Prova da vocação do Tocantins para a produção dessa nova fonte de combustível que 
o Tocantins conta com três usinas deste setor sendo a A Brasil Ecodiesel, na região de 
Porto Nacional, cuja produção é de 360 litros cúbicos de biodiesel por dia, produto já 
vendido à Petrobrás; a BIOTINS, no município de Paraíso do Tocantins, produzindo 7,2 
milhões de litros por ano; e, em Arraias, a empresa do Grupo EQM produzindo álcool 
com a previsão de 240 mil toneladas. 
Outro fator preponderante e catalisador dos investimentos internacionais o Estado do 
Tocantins é a logística de transporte disponibilizada, principalmente com conclusão da 
Ferrovia Norte Sul que tem condições de escoar a produção local para os Portos da 
região Norte e, também a previsão para a uma grande conexão de modais de 
transporte interligando a ferrovia às rodovias em breve as hidrovias, reduzindo 
significativamente os custos com transporte de produtos. 
A posição do Tocantins no que tange a produção de biocombustíveis é reforçada por 
prognósticos sobre o esgotamento do petróleo e a saturação das hidrelétricas dando 
lugar ao crescimento do gás natural, da cana-de-açúcar e também do carvão natural no 
Brasil. Segundo Zimmerman4, o potencial hidrelétrico começará a esgotar entre 2020 a 
2025, conforme requisitos ambientais e sociais que a sociedade estabeleceu. No 
estudo, Zimmerman aponta ascensão ainda do gás natural de 8,9% para 14,1% em 
2020; carvão natural de 6,7% para 7,8%. As fontes de energia provenientes do setor 
agrícola (cana-de-açúcar e o biodiesel), ou agroenergia, deverão acrescentar até 2020 
cerca de 40 TWh (aproximadamente 5 mil MW médios de potência) na oferta de 
energia. Isso corresponde a aproximadamente 10% de expansão da energia disponível 
no sistema interligado nacional.  
O Brasil ainda precisará investir cerca de US$ 3,5 bilhões em 50 novas destilarias de 
álcool para atender à demanda crescente pelo produto nos próximos 15 anos. A área 
plantada de cana-de-açúcar também terá que ser ampliada em 3,5 milhões de novos 
hectares até 2023. 
Consolidada essas expectativas, a demanda poderá elevar a produção atual de cana 
em 75%, com acréscimos de 700 milhões de toneladas. 

                                                           
4
 Márcio Pereira Zimmerman, Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e 

Energia. 
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O desafio do governo será a estruturação de um plano de investimentos capaz de levar 
novos investimentos para fora das regiões tradicionais do setor. Para isso, terá que 
solucionar problemas de infraestrutura a fim de incentivar a migração da atividade para 
as regiões Centro-Oeste e para o Estado do Tocantins, sul do Maranhão e Piauí. 
 
Conclusões  
O combustível de origem fóssil e nuclear vai chegar ao seu esgotamento em face à 
realidade, se não for tomado outro direcionamento, ou seja, conciliar desenvolvimento 
econômico e conservação ambiental com o uso racional dos recursos naturais.  
Nesse cenário o Estado do Tocantins reúne todos os elementos necessários ao 
desenvolvimento e produção em escala industrial da nova fonte alternativa de energia 
“limpa” em substituição às tradicionais por estar Geograficamente está bem localizado, 
possuir uma área de 13 milhões de hectares agricultáveis e pelo incentivo do Programa 
Arrenda Tocantins. 
O desenvolvimento sustentável tem como premissa a melhoria das condições de vida 
da população local. Então, as comunidades nas adjacências das empresas destinadas 
a produção de biodiesel e etanol, além de empregar boa parcela da comunidade local 
vão propiciar aos pequenos agricultores a certeza que sua produção vai ter destinação, 
e com a certeza da venda o homem do campo poderá adquirir financiamentos junto aos 
órgãos oficiais, com juros subsidiados pelo Governo Federal, bem como, a inserção no 
Programa da Agricultura Familiar - PRONASF.  
Investindo em energia “limpa” se movimenta toda a cadeia produtiva, do homem do 
campo aos grandes investidores, cuja preocupação ultrapassam as questões 
ambientais. 
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Resumo 
A Constituição Federal de 1988 faz a luz em seu entendimento o conjunto de 
elementos influenciadores e indicadores para que a vida do cidadão possa ser 
protegida e garantida por via estatal com força de imposição constitucional, assim no 
artigo 170, VI do texto supracitado traz ao ver de todos a proteção do meio ambiente 
como princípio da Ordem Econômica e Financeira; sendo o mesmo o objeto do 
presente estudo. Não se restringe a âmbito da ordem econômica, mas também a 
social, pois uma das maiores diretrizes da vida social e econômica é o meio ambiente, 
tendo como foco o desenvolvimento sustentável.  Para que a ordem econômica tenha 
sua aplicabilidade dentro de suas limitações plausíveis, é necessário um certo 
equilíbrio entre a ambição econômica e a proteção ambiental, seguindo a luz do 
desenvolvimento sustentável, que vem ser tornando um verdadeiro indicativo de 
melhoria na qualidade de vida da sociedade contemporânea. 
 
Palavras-chaves: Desenvolvimento sustentável; Meio ambiente, Ordem Econômica e 
Financeira. 
 
Introdução 
Para se ter a noção da importância do meio ambiente no mundo jurídico é preciso ter 
em mente que ao tocar as vias protetivas ambientais com o ambição negocial, deve ver 
de maneira diferente da rotineira, toda e qualquer discussão jurídica que seja travada 
acerca do meio ambiente deve levá-lo em consideração como totalidade, isto é, 
considerando tanto os fatores ditos naturais como, principalmente, os culturais5.  A 
análise do mote traz a tona duas linhas de pensamento diferentes, a primeira tomaria o 
ruma da proteção da livre iniciativa e o empreendedorismo que a Constituição Federal 
de 1988 traz em todo o seu contexto cidadão, sendo um dos mais importantes o artigo 
1º, IV, que reza justamente os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como um 
dos fundamentos do Estado democrático de direito. A segunda linha tem a vista a 
defesa do meio ambiente limitando certas áreas de aplicabilidade econômica com 
vistas para a proteção e manutenção do meio ambiente que o homem faz parte.  Assim 
nascem duas linhas que não estão paralelas, mas se competem nas franquezas umas 
das outras. Trabalhando a segunda linha, tem-se o pensamento moderno que a 
dignidade da pessoa humana transcende os conceitos básicos, fazendo-se entender 
que dentre os requisitos para se ter uma vida digna encontra-se o direito ao um meio 
ambiente equilibrado, sendo este um dever do Estado e da sociedade defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações, conforme estabelece o artigo 225 na 
Carta Magna. Partindo de uma visão teórica e indo à uma visão prática, vê-se 
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claramente que o sistema brasileiro de proteção ao meio ambiente está falho desde 
seu inicio. Relata Bulos “a pena do constituinte de 1988 vem cedendo ante a maldade 
dos corações gananciosos, que, no afã de querer sempre mais, não se contentando 
com o que já possuem, fazem da constituição ambiental algo meramente simbólico, 
esquecido, relegado a último plano” 6. Mas a certas posições que a Constituição 
estabelece para que de certo modo haja proteção ao meio ambiente, como por 
exemplo a existência de áreas em todas as unidades da federação para que seja 
protegida a fauna e a flora e estas só podem ser utilizadas ou suprimidas se detiverem 
amparo legal. A constituição, além dos meios de atuação do Poder Público, impõe 
condutas preservacionistas a quantos possam direta ou indiretamente gerar danos ao 
meio ambiente7, exemplo disso seria que ao explorar recursos minerais o agente torna 
obrigado a recuperar, seguindo a orientação do órgão publico responsável. Isso torna 
notório que a possibilidade da proteção ambiental e o crescimento econômico podem 
interagir de forma própria e benéfica a um bem maior, que é a sociedade em 
consonância com um mínimo vital de qualidade. 

 
Metodologia  
O presente trabalho dar-se-á sua feitura pelo meio metodológico dedutivo, raciocínio 
que partindo do geral para o particular, retira de uma preposição tudo o que ele 
contém, chegando-se da ilação à demonstração8, assim a investigação de textos legais 
e doutrinários sobre os princípios que regem o exercício de qualquer atividade, que 
tenha dentre sua característica primordial um cunho econômico e financeiro, sendo 
dada como ênfase dentre esses princípios, a proteção ao meio ambiente, que por vez 
se mostra eficaz para uma realidade que não se pode mais vendar os olhos. 
 
Resultados e Discussão 
A proteção ao meio ambiente como princípio da Ordem Econômica e Financeira 
merece uma analise com precisão, uma vez que, o desenvolvimento econômico do 
país cresce assustadoramente, tanto no âmbito interno, como externamente; e o Brasil 
sempre teve presença significativa nesse contexto, pelo fato de possuir em seu 
território umas das maiores diversidades de fauna e flora; devendo a mesma ter que 
exigir a cada dia, uma proteção mais rigorosa e eficaz, inclusive quanto ao 
desenvolvimento econômico, sendo que com toda sua força e atividade, pode por sua 
vez, ignorar o desenvolvimento sustentável. Assim, a relevância da presente discussão, 
deve ser abordada, analisando as ações estatais e as linhas doutrinárias no que tange 
a defesa ao meio ambiente como princípio da na ordem econômica financeira, 
demonstrando com um foco jurídico, como as ações estatais que possuem ou deveriam 
possuir como objetivo maior no exercício de suas atividade as possíveis conseqüências 
quanto ao um desequilíbrio ambiental, em virtude do exercício de suas respectivas 
atividades. 
 
Conclusões 
Analisando as atividades econômicas e financeiras atuais, devendo haver como base 
para as mesmas, respeito primordial aos princípios elencados no artigo 170 da 
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 BULOS Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 6 ed. Re. E atual. São Paulo: Saraiva. 2011 , p. 1583 

7
 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 33º ed. Revisada e atualizada. São Paulo: 

Malheiros Editorias. 2010. p. 848. 
8
 GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário técnico jurídico. 12. ed. São Paulo: Rideel, 2009. p. 327. 
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Constituição Federal de 1988, deve-se concluir que para haver uma progressão 
econômica com qualidade e respeito a Dignidade da Pessoa Humana, 
automaticamente, deve-se ter como fundamento indispensável o respeito às presentes 
e futuras gerações, ou seja,  não se devendo ignorar, o desenvolvimento sustentável, 
para que assim haja uma evolução social e econômica.Desenvolvendo o tema em tela, 
chega-se ao denominador de que as diretrizes Estatais como a sociedade tem o dever 
de prover o meio ambiente ecologicamente equilibrado como dispõe o artigo 225 da Lei 
Maior. Mas em certo ponto essa defesa ambiental gera interferências no 
desenvolvimento econômico do país, pois o respeito ao meio ambiente e este estão 
divididos em uma linha tênue. O foco do estudo está na linha tênue que divide tais 
assuntos com a centralização das vias jurídicas do assunto. Dessa forma, percebe-se 
que se faz necessário implantar formulas sustentáveis de desenvolvimento, ou 
readequar as já existentes, tendo em vista a necessidade de que a evolução não 
despreze a manutenção de um meio ambiente sadio e ecologicamente sustentável. 
Assim, tem-se a compreensão de que o estudo em questão traz não só uma vista 
jurídica, como também econômica, quando se trata das influências das diversas áreas 
em que se aplica o princípio em questão.  
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 Resumo 
Este projeto de pesquisa tem como objeto analisar o resultado jurídico – condenações 
e absolvições - dos agentes políticos exercentes do cargo de chefia do Poder Executivo 
Municipal – Prefeitos e Vice-Prefeitos Municipais, no Estado do Tocantins, denunciados 
pelo Ministério Público nos crimes de improbidade administrativa no período de 2007 a 
2011. Assim, buscar-se-á investigar o tempo entre o oferecimento da denúncia e 
julgamento e, principalmente, as espécies de sanções criminais impostas pelo Pode 
Judiciário, em específico os membros do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, 
aos chefes do Poder Executivo Local, em âmbito municipal (prefeitos e vice-prefeitos) 
do Estado do Tocantins. 
 

 
Palavra- Chave 
Improbidade Administrativa; Condenações de Prefeitos; Estado do Tocantins. 

 
 

Introdução 
Espera-se que esta pesquisa revele o número de Prefeitos e Vice- Prefeitos 
processados e julgados por crime de improbidade administrativa no Estado do 
Tocantins, as espécies de sanções aplicadas e a forma de cumprimento dessas 
decisões. 
 
 

Agentes políticos são os titulares dos cargos estruturais à organização política 
do País, ou seja, ocupantes dos que integram o arcabouço constitucional do 
Estado, o esquema fundamental do Poder.(...) O vínculo que tais agentes 
entretêm com o Estado não é de natureza profissional, mas de natureza 
política. 
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, 17.ª 
ed. São Paulo: Malheiros, 2004. 

 
 
Metodologia 
A metodologia empregada para a execução do trabalho desenvolver-se-á em duas 
etapas: a primeira consiste em um levantamento de processos e julgamentos dos 
prefeitos municipais do Estado do Tocantins no período de 2007 a 2011, avaliando a 
incidência de denúncias, o tempo de duração dos processos, as sanções aplicadas, o 
modo de cumprimento das sanções; a segunda etapa buscará a análise dos resultados 
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da pesquisa, enfrentamento das questões controvertidas, estudo doutrinário e 
jurisprudencial do tema. 
 
 
Resultados e Discussão 
Ainda em fase de desenvolvimento das atividades que fundamentaram as referidas 
discussões. 
 
 
Conclusões 
Ainda não há conclusão visto que o projeto está em andamento 
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RESUMO: 
 
 Esta pesquisa tem como pretensão tratar sobre o desenvolvimento do Projeto de 
extensão Estatuto da Criança e do Adolescente: lições de cidadania,  nascer para ter 
direitos e crescer cumprindo os deveres que está em fase de andamento na Escola 
Estadual Maria Alves dos Reis, no setor Taquari. Tal Projeto tem como proposta avaliar 
de forma prática de que forma o Estatuto da Criança e do Adolescente é compreendido 
pela comunidade escolar da unidade de ensino acima citada. As atividades 
desenvolvidas e as discussões foram permeadas com base nos fundamentos dos três 
grandes sistemas de garantias (primário, secundário e terciário) que estabeleceram as 
diretrizes para uma política pública que prioriza as crianças e os adolescentes, 
reconhecendo a sua condição de pessoa em processo de desenvolvimento. Assim, a 
intenção do trabalho é ampliar o diálogo quanto a compreensão do Estatuto da Criança 
e do Adolescente dentro de instituições escolares envolvendo educadores, crianças e 
adolescentes e suas respectivas famílias.  
 
PALAVRAS-CHAVE: 
Direitos, deveres, educação e efetividade das leis. 
  
 
 
INTRODUÇÃO  
 Os primeiros debates e discussões acerca dos direitos da criança iniciaram-se 
no início do século XX, quanto a extinta Liga das Nações e da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) demonstraram preocupações com a situação da 
infância no mundo.  Essas discussões provocaram a adoção de três Convenções pela 
OIT com o objetivo de abolir ou regular o trabalho infantil em 1919 e 1920, e a criação 
de um comitê especial pela Liga das Nações que tratava das questões relativas à 
proteção da criança e da proibição do tráfico de crianças e mulheres. Da mesma forma, 
na Declaração de Genebra, de 1924, já se nota a preocupação internacional em 
assegurar os direitos de crianças e adolescentes (Mendes, 2009).  
 Ainda segundo Mendes (2009), foi somente depois do fim da Segunda Guerra 
Mundial, com a criação da ONU e sua subsidiária –UNESCO– a partir da década de 
1950, que os países passaram a mais detidamente debruçar-se sobre a situação das 
crianças e adolescentes.  
A Declaração dos Direitos da Criança (Resolução da Assembléia Geral da ONU de 
20/11/1959) estabeleceu que a criança precisa de proteção e cuidados especiais, 
inclusive proteção legal apropriada, antes e depois do nascimento, em decorrência de 
sua imaturidade física e mental.  
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 O princípio 9° enfatiza que “a criança gozará proteção contra quaisquer formas 
de negligência, crueldade e exploração”.  
Essa proteção foi baseada na premissa da necessidade de proteção à criança, 
estabelecida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela Declaração dos 
Direitos da Criança em Genebra, de 1924. A Declaração de 59 foi sendo aprimorada 
com as chamadas:  
 

1. "Regras de Beijing”, de 1985 – que estabeleceram Regras Mínimas das 
Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude;  
2. Regras Mínimas das Nações Unidas para a Elaboração de Medidas não 
Privativas de Liberdade (Regras de Tóquio), adotadas pela Assembléia Geral 
das Nações Unidas na sua resolução 45/110, de 14 de dezembro de 1990; e  
3. As "Diretrizes de Riade", de 1990, que estabeleceram as Diretrizes das 
Nações Unidas para a Prevenção da Delinqüência Juvenil;  

 
Nesse aspecto considera-se que o avanço mais significativo para as Nações, em 
termos de efetivação da garantia de direitos das crianças, ocorreu a partir da 
Convenção sobre os Direitos das Crianças – Resolução nº. 44/25 da Assembléia Geral 
da ONU em 20/11/1989.  
 No Brasil, a partir dos anos 80, com a chegada da democratização e com as 
pressões dos movimentos sociais em defesa da infância, em torno da Assembléia 
Constituinte, marcaram uma das maiores conquistas pelos direitos da criança: a 
incorporação de uma nova visão sobre a infância na Carta Magna. 
 Na Assembléia Constituinte, um grupo de trabalho sobre a temática da criança e 
do adolescente incluiu um artigo na Constituição da República de 88, introduzindo a 
doutrina da proteção integral à criança, preconizada nos tratados internacionais da 
ONU, no direito brasileiro:  
 

Art.227- É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. (Constituição Federal, 1988).  

 
 Ao romper definitivamente com a doutrina da situação irregular, até então 
admitida pelo Código de Menores (Lei 6.697, de 10.10.79), e estabelecer como diretriz 
básica e única no atendimento de crianças e adolescentes a doutrina de proteção 
integral, o legislador pátrio agiu de forma coerente com o texto constitucional de 1988 e 
documentos internacionais aprovados com amplo consenso da comunidade das 
nações.  
 É nesse sentido que a Constituição Federal de 1988, pela primeira vez na 
história brasileira, aborda a questão da criança como prioridade absoluta, tornando sua 
proteção dever da família, da sociedade, do Estado.  
Se é certo que a própria Constituição Federal proclamou a doutrina da proteção 
integral, revogando implicitamente a legislação em vigor à época, o país clamava por 
um texto infraconstitucional consoante com as conquistas da Carta Magna. 
 
 
 METODOLOGIA  
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 O trabalho de pesquisa iniciou-se com visita à instituição onde as atividades 
estavam programadas para ocorrerem. Neste primeiro momento foi realizado um 
levantamento de dados nos registros da Escola sobre o número de crianças e 
adolescentes com os quais o Projeto mensuraria como público alvo. Tal etapa 
constituiu-se de um método quantitativo que possibilitou a definição e ajustes no 
cronograma de ações, bem como melhor planejamento das atividades a serem 
desenvolvidas. 
 Deste modo, organizou-se uma apresentação do projeto ao público alvo 
(crianças, adolescentes, educadores, pais...), e desta forma definiu-se como seriam 
feitas as abordagens e intervenções. 
 Assim, busco-se sincronizar um roteiro que contemplasse a desmistificação dos 
Direitos das Crianças e Adolescentes, focando na ideia de que todo direito vem 
acompanhado de um dever. Ressaltando a importância das instituições e da própria 
família na garantia e na exigência desses direitos. 
  
Resultados e Discussão 
 
Ainda em fase de desenvolvimento das atividades que balizarão as referidas 
discussões. 
 
Conclusões 
Ainda não há conclusão visto que o projeto está em andamento. 
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Resumo 
O presente estudo teve, portanto, como objetivo principal avaliar a Política Pública 
Nacional de Educação Ambiental no âmbito do Programa Vamos Cuidar do Brasil com 
as Escolas, que prevê a elaboração e implementação da Agenda 21 Escolar como 
plano de sustentabilidade decisório e coparticipativo nas escolas públicas e particulares 
do município de Paraíso do Tocantins – TO. Para tanto, realizou-se revisão de 
literatura, pesquisa exploratória por meio de questionário estruturado com cinco 
questões fechadas aos gestores educacionais das escolas públicas e particulares do 
referido município. Os dados coletados permitiram concluir que 42% das escolas 
paraisenses possuíam Agenda 21 Escolar, que a maior dificuldade é na implementação 
das mesmas. Sugeriu-se a otimização da formação continuada sobre o assunto aos 
docentes e sua extensão aos gestores educacionais, que efetivamente promova o 
interesse dos agentes envolvidos no processo de decisões coparticipativos em prol da 
sustentabilidade local 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Agenda 21. Desenvolvimento Sustentável. Meio 
Ambiente. 
Introdução 

Com os movimentos de sensibilização à preservação da natureza foram 
surgindo alternativas que integrassem o meio ambiente e desenvolvimento de 
atividades na tomada de decisões. A agenda 21 surgiu como um instrumento de 
planejamento para a construção de sociedades, independente de sua área geográfica, 
que sincronizam o meio ambiente, sociedade e economia. 

De acordo com Dias (2004), a Organização das Nações Unidas, em 1992 
realizou na cidade do Rio de Janeiro-Brasil a Conferencia das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD) que se identificou como RIO-92, esta 
intermediou um acordo entre os chefes de Estado que ali se encontraram presente no 
evento. 179 países entraram em acordo onde foi assinada a Agenda 21 Global, um 
plano de ação documentado em 40 páginas com a missão de promover o 
Desenvolvimento Sustentável, ou seja, alternativas de mudanças para o século XXI. 

Segundo o Ministério do Meio do Ambiente, a Agenda 21 Brasileira é um 
instrumento de planejamento para o desenvolvimento sustentável do país, resultado de 
uma vasta consulta a população brasileira. Foi coordenada pela Comissão de Políticas 
de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21 (CPDS); construindo a partir das 
diretrizes da Agenda 21 Global; e entregue a sociedade, por fim, em 2002. 
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O governo do Brasil implantou um programa através do Ministério da Meio 
Ambiente em parceria com o Ministério da Educação “Vamos cuidar do Brasil com as 
Escolas” em prol de mobilizar a comunidade escolar para formalizar a Com-Vida - 
Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida Escolar; construção da agenda 21 
nas escolas; Conferência Escolar sobre Meio Ambiente.  

A Agenda 21 no ato de sua importância, independente de qual seja o centro de 
ensino, é de suma importância para a formação de cidadãos capazes de agir e se 
integrar ao meio ambiente com ciência de que não podemos utilizar os recursos físicos 
do planeta sem critérios de sustentação para a sociedade se manter ao longo das eras. 

Para Barbieri (2009), pode-se com relativa facilidade, relacionar as diferentes 
autoridades de uma comunidade ou de um município com as recomendações da 
Agenda 21 e, com isso, da inicio a um processo de elaboração de uma Agenda 21 
local, que deve ser um instrumento de ampliação da solidariedade planetária, sem a 
qual não haverá o pacto entre as gerações que está explícito nos conceitos de 
desenvolvimento sustentável. 

O presente estudo teve, portanto, como objetivo principal avaliar a Política 
Pública Nacional de Educação Ambiental no âmbito do Programa Vamos Cuidar do 
Brasil com as Escolas, que prevê a elaboração e implementação da Agenda 21 Escolar 
como plano de sustentabilidade decisório e coparticipativo nas escolas públicas e 
particulares do município de Paraíso do Tocantins – TO. 
Metodologia 

Levantamento bibliográfico à cerca da problemática apresentada, incluindo o 
trabalho prévio realizado no Estado do Tocantins por Japiassu (2009), bem como, 
utilizando todas as literaturas citadas no referencial teórico. 

Realizou-se pesquisa exploratória junto às escolas estaduais, municipais, 
particulares, dentre outras localizadas na cidade de Paraíso do Tocantins – TO, por 
meio da aplicação de um questionário estruturado e fechado com cinco questões aos 
responsáveis diretos por tais atividades, possibilitando o conhecimento acerca da 
existência da Agenda 21, que vem sendo realizada como um dos instrumentos de 
conscientização dos problemas e possíveis soluções ligadas ao meio ambiente. 

Após o acesso aos dados obtidos realizou-se a análise quantiqualitativa, sendo 
que alguns resultados foram ressignificados por meio de visita in loco. As ações citadas 
se procederam em semanas do mês de setembro de 2011. 
Resultados e discussão 
 
 A partir da compilação dos dados obtidos nas escolas, geraram-se as 
informações aqui apresentadas. A primeira questão diz respeito ao tipo de atividades 
relativas às questões ambientais mais realizadas pelas escolas pesquisadas, seus 
dados estão representados na figura 01, logo abaixo. 
 
 
 
 
Figura 1: Atividades práticas de meio ambiente nas escolas pesquisadas. 
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Fonte: Da pesquisa (2011). 

 
Conforme a referida figura, existem mais palestras de educação ambiental do 

que as demais atividades, em razão das mesmas serem ministradas por profissionais 
da área, que dão sustentação entre a teoria e a prática. Outras atividades que 
mereceram destaque na discussão foram a realização de peças teatrais sobre o meio 
ambiente e adoção de contêineres para coleta seletiva nas escolas. 

A Figura 2 procurou identificar a categoria das escolas pesquisadas, ou seja, se 
públicas ou particulares. Ela indicou que, dentre o universo de escolas pesquisadas, 
70% eram públicas estaduais, 20% municipais e 10% particulares. Isso nos revela a 
responsabilidade do poder público diante do processo de educação voltada para o 
ambiente. 
Figura 2: Categoria da escola. 

 
Fonte: Da pesquisa (2011). 

  
A Figura 3 nos revelou que, normalmente, em Paraíso do Tocantins – TO, as atividades 
educacionais relativas às questões ambientais em sua maioria (70%) eram, em 2011, 
de responsabilidade do coordenador pedagógico, estabelecendo-se este como o 
principal líder do processo. Vale ressaltar que na condução da construção e 
implementação da Agenda 21 Escolar o Programa vamos cuidar do Brasil com as 
Escolas sugere a formação de uma comissão de lideranças na escola pelas questões 
ambientais, comissão esta com representantes de todos os segmentos escolares, uma 
vez que tal Agenda se constitui no âmbito das corresponsabilidades participativas. 
 
Figura 3: Cargo do Profissional entrevistado. 
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Fonte: Da pesquisa (2011). 

  A figura 04 indicou se as escolas de Paraíso do Tocantins possuem 
Agenda 21.Dentre as escolas que revelaram ter Agenda 21 Escolar (42%), revelaram 
também, informalmente e durante a ressignificação de dados em visita in loco, que 
aderiram à mesma por causa da preocupação com as questões sócio-ambientais. Já 
aquelas que declararam não possuir a Agenda 21, disseram desconhecê-la e/ou não 
terem incentivos para elaborá-la e implementá-la. De acordo com resultados estaduais 
em pesquisa realizada por Japiassu (2009), a maioria das escolas tocantinenses que 
disseram ter Agenda 21 Escolar, conseguiram levantar bem seus problemas sócio-
ambientais, mas demonstraram possuir dificuldade em resolvê-los democraticamente. 
Ou seja, havia facilidade na elaboração das Agendas, mas dificuldade em implementá-
las, ou seja, levá-las a diante. 
Figura 4: Existência da Agenda 21 nas escolas de Paraíso do Tocantins - TO.  

 
Fonte: Da pesquisa (2011). 

  A figura 05 indicou o motivo pelo qual as escolas que possuem 
Agenda 21 Escolar em Paraíso, possuem dificuldade de implementar suas Agendas 21. 
Nesse quesito, devido a maioria ter optado por ‘outros’, buscou-se a ressignificação 
dos dados in loco e percebeu-se que a falta de apoio por parte dos gestores e de 
demais setores da comunidade local foram pontos que dificultaram a implantação da 
Agenda 21 Escolar em Paraíso do Tocantins, em consonância com dados 
apresentados em termos estaduais em Japiassu (2009). Percebeu-se também, agora 
voltando à Figura 7, que outro motivo relevante é a falta de iniciativa dos agentes 
envolvidos. 
 
 
 
 
Figura 5: Motivos Agenda 21. 
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Fonte: Da pesquisa (2011). 

 
Conclusões 

Pode-se concluir que para buscar a totalização de elaboração de Agenda21 
Escolares em Paraíso do Tocantins – TO, bem como a implementação das já 
existentes. O foco das atenções seria relativo às escolas públicas ligadas ao Estado, 
que correspondem à maioria delas. Foi verificada a necessidade de incrementar um 
processo mais sólido e contínuo de formação continuada em Educação Ambiental para 
docente que fosse estendido aos gestores educacionais, formação essa que venha 
promover a formalização da Com-Vida (Comissão pela Qualidade de Vida nas 
Escolas), bem como de parcerias com outros setores da comunidade local com 
contrapartidas consistentes e, por fim, o interesse dos agentes envolvidos nesse 
processo que deve ser decisório, coparticipativo e democrático em prol da melhoria da 
qualidade de vida dos paraisenses. 
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Resumo 
A coleta seletiva de resíduos sólidos domiciliares ocorre de forma precária em grande 
parte do País e no Tocantins não é diferente. Tal fato se dá, muitas vezes, pela ação 
anônima e precária de catadores, que atuam tanto nas áreas urbanas quanto nos 
inúmeros “lixões” existentes. No intuito de melhorar este quadro, foi implantado um 
projeto piloto na cidade de Palmas - TO, o qual abrangeu inicialmente unidades 
escolares, quadras residenciais e instituições públicas e privadas. O objetivo deste 
trabalho consiste em avaliar tal programa através de sistematização de informações e 
identificação de fatores de sucesso. Para análise destas questões, a estratégia da 
pesquisa empregada foi estudo de caso, realizado no programa de coleta seletiva do 
Município em questão, hoje com 221.742 habitantes. Inicialmente analisaram-se os 
objetivos do programa e posteriormente realizou-se pesquisa com os autores 
envolvidos. 
Palavras-chave: Coleta Seletiva, Resíduos Sólidos,  

 
Introdução 

A preocupação com a crescente geração de resíduos sólidos obriga a sociedade 
a uma mudança rápida nos hábitos de consumo e descarte, e faz do gerador o 
responsável direto pela segregação e destino final de seus resíduos, conforme 
preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos que entrará em vigor no ano de 
2014, e institui “metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre 
outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição 
final ambientalmente adequada” (LEI N° 12.305, Sessão IV, Art. 19, Inciso XIV e XV). 

A população da cidade de Palmas - TO, conforme o último censo divulgado 
totaliza 221.742 habitantes na área urbana (IBGE OU MIN. CID.), sendo em sua quase 
totalidade beneficiada com a coleta convencional de resíduos sólidos, conforme afirma 
a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos - SEMASP. Quanto à geração de 
resíduos sólidos domésticos, a capital tocantinense alcançou durante o ano de 2011 a 
média de 221,204ton, depositadas diariamente no aterro sanitário municipal (SEMASP, 
Aterro Sanitário. Relatório Quantitativo. 2011. p. 1). Assim, obtém-se uma geração per 
capta de 0,997kg/hab/d, que segue ao destino final, sem qualquer tipo de triagem e 
separação de materiais recicláveis. 

Dentro desse contexto, a prefeitura, por meio da SEMASP, implantou um projeto 
piloto de coleta seletiva, o qual contempla 02 (duas) quadras residenciais, escolas, 
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órgãos públicos e empresas privadas. A partir dos resultados obtidos com este, a 
Secretaria definirá as estratégias e logísticas para a ampliação do Programa na cidade 
como um todo. 

Para se ter uma macro-compreensão do sistema de coleta seletiva em 
funcionamento na cidade em estudo, observou-se a necessidade de conhecer os três 
principais pontos de sustentação e perpetuação do que se acredita ser o futuro modelo 
de coleta. 

O sucesso desse Programa depende do claro e justo comprometimento entre o 
governo municipal, cidadãos, empresas privadas e entidades do terceiro setor, aqui 
representadas pela Associação de Catadores de Materiais Recicláveis da Região Norte 
- ASCAMPA e pela Cooperativas de Produção de Recicláveis do Tocantins - 
COOPERAM. 

Para tanto avaliar o programa piloto de coleta seletiva, ora em implementação na 
capital, trouxe-nos condições de averiguarmos os desafios enfrentados, principalmente 
no que tange aos atores envolvidos, a fim de levantarmos seus pontos positivos e 
negativos no quesito benefícios alcançados.   
 
Metodologia 

Devido às variantes e diversidade de elementos envolvidos optou-se por uma 
pesquisa do tipo estudo de caso, com características exploratória-descritiva, de 
natureza qualitativa. 

É essencial ao desenvolvimento da pesquisa a fundamentação teórica para 
formação de um conceito relativo ao tema, assim, primeiramente deve realizar-se uma 
pesquisa exploratória para coleta de informações por meio de levantamento 
bibliográfico e consulta a banco de dados.  

Conforme Yin (2001), a primeira e mais perfeita estratégia é seguir as 
proposições teóricas que levaram ao estudo de caso. Os objetivos e o projeto originais 
do estudo baseiam-se presumivelmente, em proposições como essas, que, por sua 
vez, refletem o conjunto de questões da pesquisa, as revisões feitas na literatura sobre 
o assunto e as novas interpretações que possam surgir. 

No segundo momento, foram entrevistados representantes que exerçam 
liderança nos principais elos da administração e logística da coleta seletiva, sendo, a 
Prefeitura Municipal de Palmas, a ASCAMPA - Associação de Catadores de Materiais 
Recicláveis da Região Norte e a COOPERAM - Cooperativa de Produção de 
Recicláveis do Tocantins.  

A terceira etapa foi realizada com pesquisa exploratória, na quadra 906 Sul, para 
realizá-la, alunos envolvidos na pesquisa acompanharão a equipe da coleta seletiva no 
percurso da rota na quadra em tela, e na ocasião, realizarão entrevistas com 
moradores, bem como anotações dos fatos observados. 
De posse do arsenal de informações levantadas, estas foram organizadas e 
interpretadas na forma de relatório descritivo.   
 
Resultados e Discussão 
 A coleta seletiva municipal abrange 32 unidades escolares, as quadras 
residenciais 404 Sul e 906 Sul e instituições públicas e privadas. Na escolha das 
quadras levou-se em consideração o contraste econômico e social entre elas, a 
primeira por abrigar famílias com alto poder aquisitivo e nível educacional, e a segunda, 
pelo apelo social agregado. 
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O Programa também implantou quatro Pontos de Entrega Voluntária – PEV´s, 
estando eles localizados: I.Diretoria de Meio Ambiente (Av. Teotônio Segurado, 
esquina com a LO-09 s/n); II. Supermercado Quartetto (Palmas Shopping, 101 Sul, Rua 
NS lt 10 cj 2); III. Associação de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis da 
Região Norte – ASCAMPA (407 Norte, Av. LO 10, lt. 02 e 03); e, IV. Cooperativa de 
Produção de Recicláveis do Tocantins – COOPERAN: (Setor Eco-Industrial de Palmas) 

Por critério do programa o gerador faz a realiza a separação do material e a 
Prefeitura garante o sistema de coleta porta a porta uma vez por semana, podendo ser 
ampliada de acordo com a necessidade. Cabe também à prefeitura, promover vistoria 
periódica no intuito de averiguar, entre outras coisas, a qualidade da separação, bem 
como, estruturar as organizações envolvidas e manter um canal de comunicação entre 
o cidadão e a administração da coleta. 

Durante o processo de implantação, montou-se uma equipe de 20 (vinte) 
componentes, que após treinamento, repassaram as informações necessárias para os 
envolvidos no programa. Após a implantação a Diretoria de Meio Ambiente, por meio 
da Gerencia de Educação Ambiental e Projetos, exerceu acompanhamento intenso no 
primeiro mês para esclarecer, minimizar erros e promover a aproximação entre 
moradores e agentes de coleta. 

Diante dos dados levantados, observou-se que na quadra 906 sul, não há 
adesão total dos moradores, e que muitos estão desinformados quanto ao programa de 
Coleta Seletiva implantado. Porém, aqueles que se declaram conhecedores do projeto 
e que fazem uso dos serviços, mostraram-se conscientes do seu papel e declaram-se 
satisfeitos e dispostos a colaborar.  

Dentre outros pontos levantados pelos moradores que afirmam não conhecerem 
e que demonstram interesse estão: I. Destino final dos resíduos; II. Clareza quanto ao 
conceito de reciclagem e do que é propriamente lixo; III. Existência do canal de 
comunicação. 

No quesito coleta, transporte, triagem e destinação dos recicláveis, constatou-se 
a ausência do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – PGIRS, tanto 
no programa da coleta seletiva, quanto nas entidades envolvidas, dando liberdade para 
que tais prerrogativas sejam geridas conforme os critérios do grupo. 

Quanto à qualidade do resíduo, destaca-se a quantidade alta de rejeitos, o que 
não foi possível precisar em função da falta de controle, principalmente pelo 
despreparo e/ou desinteresse da população na limpeza e separação dos resíduos 
domiciliares, e de todos os órgãos envolvidos, visto que muitos destes não têm valor 
comercial, como é o caso dos copos descartáveis e similares, embalagens de 
salgadinho, vidro, isopor entre outros. 

Outro ponto observado por esta pesquisa foi a alterações sofridas pelas 
entidades envolvidas, pois mesmo com as dificuldades apresentadas, o sistema de 
coleta não apresentou novos postos de trabalho, mas trouxe mudanças importantes 
para ASCAMPA e COOPERAM, pois apesar do volume reduzido de resíduo 
comercializado o número de associados ativo ainda é insuficiente para a demanda. 

Cabe ressaltar que mesmo com a demanda reduzida, o sistema de coleta, 
trouxe benefícios para as empresas envolvidas. A ASCAMPA apresentava dificuldades 
financeiras, visto que a produção era insuficiente para custear as despesas, mas a 
implantação do  sistema  trouxe uma certa "estabilidade financeira" ao grupo e ainda 
encorajou as lideranças a se dedicarem de forma mais ativa às reuniões, fóruns e 
movimentos sociais. 
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Já no tocante a COOPERAM, por a mesma possuir veículo próprio, já realizar a 
coleta porta a porta antes da implantação do programa de coleta seletiva municipal 
entrar em operação, porém, ao assumir esse trabalho a prefeitura instituiu a divisão do 
material coletado de forma proporcional entre as duas entidades. O fato é que essa 
tarefa sobrecarregava a mão-de-obra da cooperativa, assim, a redução quantitativa 
trouxe o equilíbrio com a capacidade de produção. 
 
Conclusões 

De um modo geral o programa de coleta seletiva mantido pela administração 
municipal, é bem aceito pelas partes envolvidas, apesar das dificuldades apontadas, 
demonstram satisfação e interesse na expansão do serviço. Um ponto de vista 
abordado tanto pelas organizações de catadores quanto pelos cidadãos, diz respeito à 
necessidade de intensificar o acompanhamento desde a coleta até a comercialização, 
auxiliar na organização e capacitação profissional dos grupos de catadores e 
paralelamente, manter constantes as ações de educação ambiental voltadas aos 
moradores. 
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Resumo 
A percepção que temos perante o ambiente pode facilitar a compreensão do mundo em 
suas diversas formas. Uma delas é por meio da interpretação ambiental em práticas de 
trilhas, contextualizadas dentro das perspectivas da Educação Ambiental. O presente 
trabalho visou aperfeiçoar a interação dos estudantes com o meio ambiente, 
proporcionando a participação destes em atividades lúdicas com o intuito de melhorar a 
integração dos mesmos com o ambiente que os cerca. O projeto fez uso de reflexões 
obtidas através do método dedutivo, adotando-se para a atividade de campo a 
metodologia de percepção e sensibilização ambiental, com a aplicação de uma trilha 
guiada e de interpretação da natureza. Tendo como participantes 20 alunos do ensino 
médio do Colégio Estadual Militar de Palmas. A trilha localiza-se na Faculdade Católica 
do Tocantins – Campus de Ciências Agrárias e Ambientais, constituída pelo o bioma 
Cerrado e representada por um fragmento de diferentes estruturas vegetais, 
circundadas por lavouras, pastagens e nascentes. Com aproximadamente 670 
(seiscentos e setenta) metros de extensão e duas horas de duração, a trilha foi 
considerada de baixo nível de dificuldade.  Constituindo-se dessa forma, uma prática 
simples, que pode ser aplicada facilmente e que não necessita de altos investimentos, 
mas sim, de consciência e quebras de paradigmas, no sentido de se buscar novos 
hábitos socioculturais, os quais, autossustentáveis. 
 
Palavras-Chave: Educação Ambiental, Trilha, Natureza. 
 
Introdução 

As sociedades humanas sofreram e vem sofrendo um constante afastamento da 
natureza, uma relação intensa de autodestruição, onde desencadeou 
desentendimentos de guerra com o meio ambiente. Para reverter essas situações 
deve-se alcançar um novo entendimento de consciência sócio ambiental mais justa e 
eloquente. 

O bioma do Cerrado de maneira geral apresenta nos últimos anos um rápido 
crescimento populacional. Por isso, é urgente o desenvolvimento de projetos que 
produzam e multipliquem o conhecimento voltado para o monitoramento da qualidade 
do ambiente, para a produção de alternativas que suportem ações de recuperação 
ambiental em caso de acidentes e crescimento em larga escala, que agreguem valores 
aos produtos regionais e que subsidiem a formulação de políticas públicas com relação 
ao uso dos recursos naturais da região.  

A Educação Ambiental propicia o aumento de conhecimentos, mudanças de 
valores e o aperfeiçoamento de habilidades, que são condições básicas para 
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que o ser humano assuma atitudes e comportamentos que estejam em 
harmonia com o meio ambiente (PADUA e TABANEZ,1997).  

 
Segundo Mello (2006), um método importante na Educação Ambiental é 

transformar a teoria da sala de aula em prática, usando os recursos ecológicos, na qual 
se destacam as trilhas interpretativas. Além de propiciar o contato com a natureza, o 
descanso, a fruição são também meios eficazes na interação homem/natureza e 
podem contribuir na formação da consciência ambiental (SIQUEIRA, 2004).  

Para Dias e Zanin (2004) as trilhas traduzem para o aluno visitante das áreas 
naturais, os fatores que estão além das aparências, como as leis naturais, interações, 
funcionamento, história ou fatos, que, mesmo que evidentes, não são comumente 
percebidos por quem está caminhando por elas. 

Dentro deste contexto, desenvolve-se um projeto, denominado “TRILHA 
ECOLÓGICA” onde está sendo preparada uma trilha de modo sustentável que visa 
integrar graduandos do curso de Tecnólogo em Gestão Ambiental da Faculdade 
Católica do Tocantins com alunos da rede pública estadual de ensino, com foco na 
percepção sobre o uso adequado dos recursos naturais em potencial do local.  
 
Materiais e Métodos 

Inicialmente houve um estudo prévio a respeito da viabilidade técnica e real para 
a implantação da Trilha Ecológica. Para isto contamos com apoio de profissionais das 
mais diferentes áreas. A saber: geólogos, biólogos, ecólogos, agrônomos e botânicos. 
O que consiste na definição do traçado da trilha e seu mapeamento (nos quais as 
paisagens e ambientes que passam, onde começam e terminam) com GPS (Global 
Positioning System). 

Logo em seguida veio desobstrução da vegetação retirando toda a vegetação 
que estiva atrapalhando a passagem da trilha, acertos necessários em locais onde 
houve a necessidade (implantação de pontes, corrimões, escadas, placas, etc.), tendo 
em vista que todo o trajeto da trilha obedeceu a critérios técnicos para se evitar o 
máximo qualquer tipo de impacto ambiental, bem como a prevenção de acidentes, por 
exemplo, erosão. Tais ações vêm juntamente com parcerias firmadas entre docentes 
do campus II e colaboradores, dentre eles o CIPA - Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes da FACTO, 22º Batalhão de Infantaria - Palmas 22º B I - Exército Brasileiro, 
CIPAMA - Companhia Independente de Polícia Militar Ambiental, Saneatins – 
Companhia de Abastecimento de Água do Tocantins e o Corpo de Bombeiros Militar no 
Estado do Tocantins. 
 
Resultados e Discussão  

O projeto teve como objetivo proporcionar os acadêmicos à aplicação dos 
conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula com as experiências práticas de 
Educação Ambiental, por meio de um evento denominado TRILHA ECOLÓGICA, 
destinado a jovens de 15 à 17 anos da rede pública estadual de ensino na unidade II 
de Ciências Agrárias e Ambientais da FACTO. 

A fim de estimular a percepção do ambiente natural através da Educação 
Ambiental por meio dos seus princípios básicos de atuação, valorizar do trabalho 
prático, através da participação direta em oficinas pedagógicas e ambientais, propor de 
modo descontraído aos alunos da rede pública estadual de ensino a importância da 
preservação do meio ambiente, sensibilizar de modo motivador os alunos da rede 
antes do evento para expectativas sejam geradas, demonstrar em campo as 
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características, normas para delimitação e a importância das áreas de preservação 
permanente e da reserva legal, o manejo sustentável da bacia hidrográfica e da 
propriedade rural. 

Buscou também oportunizar vivências na natureza para um melhor 
desenvolvimento cognitivo. Ao longo da trilha autoguiada, foram enfocados diferentes 
elementos bióticos e abióticos e suas inter-relações no ecossistema, destacando-se a 
importância do bioma Cerrado e da vegetação ribeirinha na proteção do córrego 
existente na área. 
 
Conclusão 

O foco maior do projeto foi a elaboração de roteiros de Educação Ambiental para 
que as dificuldades de relações entre o ser humano e o ambiente possam a cada dia 
ser superadas, pois o tratamento integrado das diversas áreas do conhecimento 
humano, aliado a um compromisso com as relações interpessoais, faz com que haja 
um aprofundamento na capacidade dos educandos de intervir na realidade e 
transformá-la. 

Conclui-se então que a Trilha Ecológica proporciona a sensibilização ambiental 
para a construção de ambientes que possibilitam o contato com a riqueza 
socioambiental, criando condições para a formação de cidadãos conscientes, aptos a 
decidir e a atuar na realidade de modo comprometido com a vida, com o bem estar de 
cada um e da sociedade, local e global e torna-se indispensável aos visitantes, no qual 
o mesmo se sente parte do meio em si, sendo motivado na defesa dos recursos 
naturais e de sua importância, isso tudo diante da interpretação adquirida no decorrer 
do percurso, fazendo do conhecimento um lazer, aproximando natureza e individuo.  
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Resumo 
O presente artigo objetivou realizar um estudo do caso relativo à elaboração e 
execução de um curso de formação para multiplicadores em Educação Ambiental de 
quarenta (40) horas, durante o mês de abril de 2012. Evento este previsto pelo PBA de 
Educação Ambiental do Projeto Hidroagrícola Sampaio, sob a responsabilidade da LM 
Projetos. Tal processo foi realizado em parceria com a Faculdade Católica do 
Tocantins, que cedeu recursos humanos especializados em Educação Ambiental e em 
processo de formação por meio de estágio supervisionado I do Curso de Tecnólogo em 
Gestão Ambiental. Para tanto, realizou-se revisão de literatura sobre o objeto de estudo 
e visita à LM Projetos para delimitação dos objetivos do referido curso. Procedeu-se, 
então, a elaboração e execução das atividades durante a última semana do mês de 
abril de 2012, bem como registro fotográfico e de observações participantes e não 
participantes por parte dos executores e análise dos do instrumento de avaliação 
aplicados aos cursistas ao final do processo. Concluiu-se que, nesse caso a 
delimitação precisa dos objetivos do curso e a valorização das atividades já realizadas 
no local são canais que apresentaram grande retorno, podendo-se, então, a partir daí 
trabalhar conceitos pertinentes, novas práticas e, sobretudo, propor a elaboração e 
execução da agenda 21 Local para a consolidação sustentável do processo na região. 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Agenda 21 Local. Sustentável. 
 
Introdução 

De acordo com dados da Uniregistro (2012), Sampaio é um município brasileiro 
do Estado do Tocantins, emancipado desde 1988, desmembrado de Augustinópolis. 
Fica localizado na região extremo-norte, micro região do Bico do Papagaio no Ocidente 
do Tocantins a uma distância de 592 km da capital do Estado, Palmas. São cidades 
vizinhas: Praia Norte, Augustinópolis e Carrasco Bonito. Possui clima semi-árido e está 
localizada a uma altitude de 115 metros e possui uma área de 201,741 km , sua 
população está estimada a aproximadamente  3.672 habitantes, 12 pessoas por Km²  

Segundo o Governo do Estado do Tocantins (2012), o Município aniversaria no 
dia 1º de junho e recebeu o nome de Sampaio em homenagem a seu primeiro morador 
José Sampaio, os principais atrativos da cidade estão na Praia da Amizade, no Rio 
Tocantins e no Córrego Tira Ressaca, além das festas populares como a de  Nossa 
Senhora das Graças, Nossa Senhora da Natividade, festa junina e aniversário da 
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cidade, sua economia centra-se da pecuária e seu atual prefeito é Luiz Anacleto da 
Silva. 

O projeto Hidroagrícola Sampaio localiza-se na referida região conhecida e seu 
objetivo no primeiro momento e o cultivo irrigado de arroz, milho e de espécies 
frutíferas. Este projeto aconteceu através de parceria entre Governo Federal por meio 
do Mnistério da Iintegração Nacional e o Governo do Estado do Tocantins pela 
Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente. 

A empresa LM Projetos e Engenharia em Meio Ambiente está no mercado desde 
1999 e foi contratada pelo o Governo do Estado do Tocantins para executar seus 
PBA’s (Programa Básicos Ambientais) por meio de controle, monitoramento, proteção, 
gestão ambiental,e regularização fundiária, pertinente a implantação das obras do 
referido projeto. Nesse contexto, a Educação Ambiental constitui-se como o elo de 
comunicação entre eles. Sendo assim, 

A Educação Ambiental é um processo de formação e informação, orientando 
para o desenvolvimento da consciência crítica sobre as questões ambientais e 
de atividades que levam a participação das comunidades na preservação do 
equilíbrio ambiental. (CONAMA–CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 
1996, apud DIAS 2004). 

O presente artigo objetivou realizar um estudo do caso relativo à elaboração e 
execução de um curso de formação para multiplicadores em Educação Ambiental de 
quarenta (40) horas, durante o mês de abril de 2012. Evento este previsto pelo PBA de 
Educação Ambiental do Projeto Hidroagrícola Sampaio, sob a responsabilidade da LM 
Projetos. Tal processo foi realizado em parceria com a Faculdade Católica do 
Tocantins, que cedeu recursos humanos especializados em Educação Ambiental e em 
processo de formação por meio de estágio supervisionado I do Curso de Tecnólogo em 
Gestão Ambiental. 
 
Metodologia 

O levantamento bibliográfico e a coleta de dados sobre o município de Sampaio, 
Tocantins foram realizados no município de Palmas, Tocantins, com o apoio da 
Secretaria de Governo do Estado.  

Houve uma observação não participativa durante visita in loco à LM Projetos, 
cuja sede encontra-se situada em Palmas, em que se buscou extrair o verdadeiro 
objetivo da formação proposta. 

De posse de tais dados, procedeu-se a elaboração da programação do curso e 
levantamento de materiais para todas as atividades previstas que contemplasse um 
quantitativo de 120 pessoas. 

O passo seguinte foi a execução do curso de formação aos servidores das 
secretarias de Educação e de saúde do referido município. 

Procedeu-se o registro fotográfico e a observação ora participativa, ora não 
participativa de todo o processo, bem como a aplicação de um instrumento de 
avaliação do curso como um todo, cujos resultados expuseram-se a seguir. 

 
Resultados e discussão 
 
 Ao proceder-se a metodologia inicial, observou-se a necessidade de se 
desenvolver os seguintes assuntos no decorrer do curso em cinco dias de trabalhos 
que corresponderam a oito (8) horas para cada: a Educação Ambiental e o contexto 
escolar e da saúde; melhoria das relações interpessoais; manejo e conservação do 
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solo; queimadas; visita técnica ao Projeto Hidroagrícola Sampaio e elaboração e 
implementação da Agenda 21 com forma de resolver problemas ambientais locais de 
forma democrática, coparticipativa e sustentável. 
 Analisando mais especificamente o caso, percebeu-se que todas as atividades 
deveriam estar em consonância com o objetivo oficial do projeto preconizado pelas 
esferas federal e estadual por meio dos órgãos pertinentes, cuja representante legal 
era a LM Projetos. 

Sendo assim os executores do curso se posicionaram dessa forma, em 
detrimento à uma abordagem mais crítica do referido projeto, que possui problemas de 
concepção estruturais, bem como do posicionamento mais lúcido, característico do 
meio acadêmico. Ou seja, houve uma adequação de postura e de falas em que os 
mesmos verdadeiramente puderam simular uma situação real de trabalho na área de 
gestão ambiental. 

Decidiu-se e realizou-se o curso, mesclando conceituação teórica à prática, sem 
perder de vista a valorização das atividades afins já executadas pelo público alvo o 
local. Analisou-se que muitos participantes, apesar de nascidos e criados no município, 
não conheciam de fato o projeto in loco, nem tão pouco suas características técnicas, 
estruturais e naturais, como por exemplo, o fato de estarem situados numa região 
definida por ecólogos como sendo um ecótono, uma área de transição vegetacional 
entre a Floresta Amazônica e o Cerrado, com influência da Caatinga por meio da Mata 
de Cocais. 

Verificou-se também que os cursistas já realizavam muitas e boas atividades de 
Educação Ambiental na região. No entanto, o curso mostrou-lhes a necessidade de 
centralizá-las num único plano de gestão, na Agenda 21 Local. De acordo com o 
Ministério do Meio Ambiente Brasileiro, a Agenda 21 Local é sugerida pelo capítulo 28 
da Agenda 21 Global, como sendo um plano de sustentabilidade decisório, 
coparticipativo e democrático que visa ajudar as comunidades a se organizarem e 
resolverem seus problemas ambientais regionais. 

Quanto ao instrumento de avaliação do curso aplicado no último dia de trabalho, 
mais de 90% dos participantes declararam terem ficado satisfeitos com o mesmo, bem 
como admitiram terem agregado aos seus conhecimentos prévios,  novos conceitos. 
Aliás, observou-se a adoção quase que imediata por parte dos cursistas no decorrer da 
formação de conceitos descritos. 
 
Conclusões 
 

Conclui-se, portanto, que ao se planejar e executar um curso de formação para 
multiplicadores em Educação Ambiental faz-se necessária a delimitação precisa dos 
reais objetivos do mesmo, em consonância com seus realizadores e patrocinadores, 
não obstante as ideologias próprias dos executores. O caso do curso realizado no 
município de Sampaio, Tocantins, não foi diferente. A adoção de atividades pertinentes 
que aliaram a teoria à prática, bem como a valorização dos eventos locais foram 
estratégias que revelaram extrema eficácia e aceitação por parte dos participantes, fato 
este comprovado por meio da aplicação do instrumento de avaliação. 
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RESUMO 
O pequizeiro é uma planta frutífera nativa do cerrado que possui grande valor 
econômico e importante papel ecológico. Porém é difícil o seu processo de 
disseminação da espécie, visto que é alto o índice de dormência de suas sementes em 
condições naturais. Por isso, faz-se necessário estudos a fim de promover esta quebra 
de dormência. Este trabalho teve o objetivo de avaliar a capacidade de quebra de 
dormência do Caryocar Brasiliense , a diferentes concentrações e tipos de tratamento 
químico, como ácido giberélico, indolil butírico e mufla, resultando em apenas um 
resultado positivo, onde o tratamento adotado foi com ácido giberélico à uma 
concentração de 50 mg/l, que se mostrou mais eficiente superando os outros 
tratamentos.  
 
Palavras-chave: semente; pequi; ácido giberélico; germinação. 
 
INTRODUÇÃO 

A reposição arbórea de um meio degradado deve ser feita de forma racional, 
para que se tenham resultados positivos. A compreensão do processo fisiológico da 
dormência de sementes é indispensável ao domínio de técnicas artificiais de 
reprodução das espécies vegetais. É necessário conhecer as espécies e como elas 
superam este estado em condições naturais, para que assim seja possível buscar 
meios para induzir uma germinação rápida e homogênea, ou seja, realizando a quebra 
da dormência das sementes. 

O pequizeiro (Caryocar brasiliense Camb.) é uma árvore nativa do cerrado de 
grande destaque e interesse a muitos pesquisadores. Dentre suas características, o 
valor econômico, decorrente da notável comercialização dos seus produtos (madeira, 
frutos e derivados), é que mais se destaca. A espécie apresenta um importante papel 
ecológico, garantindo a sobrevivência de muitas espécies animais e vegetais. Suas 
flores e frutos servem de alimento para mamíferos, pássaros e insetos, que são vitais 
para manter a harmonia e equilíbrio do ecossistema cerrado. 

Logo, o pequizeiro é uma entre tantas outras espécies que necessitam de 
recuperação, pois com a expansão das atividades agrícolas, econômicas e com o 
intenso avanço das cidades, houve uma grande redução de sua população. Em 
algumas regiões a árvore do pequi está presente apenas em áreas de preservação, o 
que dificulta a disseminação da espécie. Agravando a situação, a grande maioria dos 
seus frutos é coletada pelos habitantes locais para o consumo próprio ou para 
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comercialização em cidades, contribuindo para a diminuição, em grande escala, das 
sementes que possam germinar para repovoar os pequizais naturais. 

Portanto este trabalho teve o objetivo de avaliar a capacidade de quebra de 
dormência do Caryocar Brasiliense, a diferentes tipos de tratamento e concentrações, 
com vistas à sua germinação. 

 
METODOLOGIA 

 Os frutos utilizados âmbito deste trabalho, foram coletados no mês de outubro 
de 2011, em nove indivíduos arbóreos distintos localizadas no Município de Palmas 
TO. Esses frutos foram armazenados em sacos de linho em local sombreado e 
ventilado. Ainda em outubro procedeu-se a retirada mecânica do epicarpo, sendo os 
frutos armazenados em recipientes de plástico com furos, para que não houvesse 
abafamento, sendo realizado periodicamente o movimento dos mesmos no interior do 
recipiente, para evitar o apodrecimento. Após esse período, procedeu-se a remoção do 
mesocarpo, com a utilização de uma betoneira (marca motomil, capacidade de 400 
litros), brita número 02 e água, de modo que todos os frutos ficassem encobertos. A 
remoção do mesocarpo utilizando a betoneira deu-se por 3 períodos de 20 minutos, 
totalizando 1 hora. 
 Em continuidade ao processo e baseado em estudos desenvolvidos por 
Bernardes et al (2011); Dombroski et al (2010); Santos (2011) e Silva (2011), foi 
realizado o tratamento com ácidos, no mês de novembro, conforme descrito a seguir:  
 Para 20 minutos em ácido sulfúrico (H2SO4) 20% v/v, aplicado então quatro 
repetições de cinco amostras cada uma a concentrações de 1000 mg/l, 500 mg/l, 300 
mg/l, 100 mg/l, 50 mg/l de  ácido giberélico. 

Para 20 minutos em ácido sulfúrico (H2SO4) 20% v/v, aplicado então ácido 
Indolil Butírico, 1 g de ácido para 1000 ml de álcool etílico 95% (solução estoque)- 1000 
ppm, sendo quatro repetições de cinco amostras em 100ml de solução estoque em 
1000 ml de H2O destilada, quatro da Solução 50 ppm, utilizado 50 ml de  solução em 
estoque, quatro repetições de 05 amostras da Solução 10 ppm, utilizado 10 ml 
de  solução em estoque seguida da testemunha (quatro repetições de cinco amostras) 
e por fim a quatro repetições de cinco amostras forma submetidas à mufla a 150° 
durante 1 hora ( sem hormônio- H2SO4).  

Procedendo-se então à semeadura no dia 16/11, em área experimental do 
viveiro-de-mudas do Campus II da Faculdade Católica do Tocantins, onde o 
delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, sendo o canteiro separado por 
quadrantes, organizando o experimento de acordo com os tratamentos e repetições, 
Ex: T1R1, T1R2, T1R3, T1R4, T2R1, T2R2 e assim sucessivamente, totalizando 200 
frutos. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Na primeira semana de Janeiro de 2012, deu-se a germinação de um fruto, no 

quadrante T5R3 (ácido giberélico com concentração a 50 mg/l.). A germinação ocorreu 
entre 46 e 52 dias após a semeadura, desuniforme e em escala inferior a 1 % do total 
de sementes originais. Apesar de os resultados não terem sido significativos para a 
utilização, observa-se que, para o número de brotações, os tratamentos que se 
destacaram, foram aqueles com a utilização de ácido giberélico com concentração a 50 
mg/l. 
 Houve um intervalo de tempo relativamente longo entre a semeadura e o início 
da germinação, o que pode ser observado também em outras plantas de cerrado. 
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Rizzini, 1973 apud Carvalho (1991) et al observaram que sementes de Annona 
crassiflora só germinavam 200 dias após o início do experimento e que, passado esse 
período, a germinação atingia 90%. Como a semeadura ocorreu em época com 
bastante precipitação, o fator água parece não ser o responsável direto pelo intervalo 
de tempo entre a semeadura e o início da germinação.  
 O uso da brita no 1, como material abrasivo, mostrou-se bastante eficaz no 
auxílio da remoção dos tecidos anexos aos putamens, entretanto, não houve remoção 
total do mesocarpo, como esperado, um fator contribuinte para isso, foi a falta de 
condições favoráveis aos microrganismos atuantes antes do procedimento de 
escarificação, o que ao ultrapassar os espinhos, facilitaria a ação dos hormônios 
utilizados. Para Pereira et al. (2000) apud Souza et al (2007), a remoção do endocarpo 
córneo e dos espinhos, em geral, tem-se mostrado inviável devido à dificuldade de sua 
extração.  

  
CONCLUSÕES 

 Embora observado que estatisticamente, o resultado fora insignificante, o 
presunto estudo apontou a germinação de sementes de Pequi, utilizando-se o 
hormônio ácido giberélico, aplicado a uma concentração de 50 mg/l. É salutar a 
atenção para alguns fatores provavelmente determinantes do insucesso, dentre eles, a 
ausência de ação de microorganismos no mesocarpo antes do procedimento de 
escarificação, o que possivelmente, auxiliaria que a camada de espinhos fosse 
ultrapassada pela escarificação, facilitando a penetração dos hormônios e ação dos 
mesmos sobre o embrião, proporcionando assim maior percentual de germinação dos 
frutos. 
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Resumo 
A incidência de focos de calor em Unidades de Conservação no Brasil é 
lamentavelmente considerada uma grande ameaça no que diz respeito à 
vulnerabilidade da conservação da biodiversidade, pois é muito comum à ocorrência de 
incêndios, e a maioria vem de causa antrópicas, o que gera uma grande ameaça às 
unidades de conservação, pois altera os seus processos ecológicos. Este estudo tem 
como objetivo detectar focos de calor na Área de Proteção Ambiental - APA Serra do 
Lajeado, nos anos de 2008 a agosto 2011. Para realização deste trabalho foram 
utilizadas informações dos Satélites metrológicos NOAA-15, que mais tarde se tornou 
AQUA-UMD, mapas de focos de calor (INPE), gráficos demonstrando as variações de 
focos de cada ano na área de estudo e uma pesquisa bibliográfica exploratória 
juntamente com a Coordenadoria de Monitoramento dos Recursos Florestais do 
NATURATINS. Com essas análises foi possível detectar a concentração e frequência 
de focos de calor anualmente. Com os dados coletados foi possível observar a média 
de 46 ocorrências de focos por ano, sendo que o ano de 2010 foi detectado maior 
índice de focos comparados aos outros anos. 
 
Palavras-Chave:Apa Serra do Lajeado, Focos de Calor, Unidades de Conservação, 
Leis. 
 
Introdução 

As áreas de Cerrado são caracterizadas por uma estação seca definida onde a 
vegetação local é mais propensa ao fogo, com predominância de formações abertas de 
cerrado, é muito comum à ocorrência de incêndios de causas antrópicas (RAMOS& 
NETO, 2000). 

Nos últimos anos, com o crescimento da agricultura, o cerrado sofreu uma 
grande devastação o que ocasionou um alerta às Unidades de Conservação (UC’s) 
localizadas neste tipo de bioma, que incessantemente têm sido degradadas por fortes 
incêndios florestais. 

O processo de desflorestamento é quase sempre acompanhado por fogo, como 
uma maneira barata de remover plantas que podem competir com os cultivos ou pastos 
plantados, no Brasil não é diferente já que as principais causas dos incêndios florestais 
nas UC’s têm sido principalmente devido ao uso incorreto do fogo. 

As consequentes ações antrópicas sobre as UC’s são fatalmente ocasionadas 
por queimadas descontroladas e uma falha precisa no seu sistema de proteção, nesse 
sentido, o processo de proteção de áreas naturais no mundo pode ser facilmente 
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percebido, mesmo antes da criação do conceito de UC’s. Foi nos Estados Unidos, em 
fins do século XIX, que surgiu a primeira área natural protegida, o Parque Nacional de 
Yellowstone (COSTA, 2002).  

Em relação ao Brasil, deu-se início com a criação do Parque Nacional do Itatiaia 
em 1937, mas o processo histórico das Unidades de Conservação no Brasil teve sua 
fundamentação com a criação do Decreto Legislativo nº. 3 em 13 de fevereiro de 1948 
fazendo vigorar a convenção para proteção da Flora, da Fauna, e das Belezas Cênicas 
dos Países da América Latina. Este foi começo de um grande marco para oficializações 
e formulações no que diz respeito a leis, decretos e/ou portarias em proteção ao meio 
ambiente, focando nas UC’s.  

Em 19 de julho de 2000 foi aprovado, o SNUC, a primeira normatização nacional 
de áreas naturais protegidas por lei (COSTA, 2002), sendo um grande instrumento de 
ajuda em relação às unidades de conservação, que é constituído pelo conjunto de UC’s 
federais, estaduais e municipais, dividindo as UC’s em dois grandes grupos: as 
unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. 

No Estado do Tocantins, mostrou-se necessário a criação de UC’s para manter o 
bioma predominante, já que ocupa o segundo lugar no país em número de queimadas. 

Com intuito de conservar o ambiente físico, biótico e cultural, o Governo do 
Estado do Tocantins vem implantando programas de combate a queimadas dessas 
UC’s, um exemplo de proteção foi à criação da Área de Proteção Ambiental (APA) – 
Serra do Lajeado, que é um importante bioma remanescente do cerrado.    

Fez-se necessário, portanto, verificar se tal iniciativa abrange padrões claros, 
utilizando um monitoramento por satélites de ocorrências de focos com suas devidas 
localizações.  

O atual trabalho tem como objetivo detectar os focos de calor na APA Serra do 
Lajeado no período de 2008 a 2011, através do monitoramento captado na superfície 
do solo pelo satélite imageador NOAA-15 Noite, que mais tarde se tornará o AQUA-
UMD Tarde, por determinação do INPE,  juntamente com  o monitoramento de 
recursos florestais do NATURATINS. 
 
Metodologia   

Para realização deste trabalho foram utilizados informações obtidas através dos 
satélites meteorológicos NOAA-15, que mais tarde se tornou AQUA-UMD Tarde, por 
determinação do INPE, objetivando realizar uma análise multitemporal que 
detectassem os focos de calor no período de agosto de 2008 à agosto de 2011 na  
região da APA do Lajeado. 

Os dados referentes foram obtidos a partir do site oficial do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais - INPE, em conjunto com a coordenadoria de monitoramento dos 
recursos florestais do Instituto Natureza do Tocantins-NATURATINS. 

Utilizou-se uma pesquisa bibliográfica exploratória e para representar os dados 
obtidos foi realizada uma pesquisa quantitativa, demonstrada através de gráfico de 
linha, submetido à devida análise, sendo ainda necessária a ressignificação de alguns 
elementos apontados durante a análise dos dados por parte do corpo técnico do 
NATURATINS. 

Por parte do Instituto Natureza do Tocantins-NATURATINS, como expõe o chefe 
da coordenadoria Monitoramento Ambiental (Agenda Verde) 
Diretoria de Fiscalização e Qualidade Ambiental, Carlos Sergio Gomes: em relação à 
coordenadoria ela é constituída de três agendas, agenda Azul, Marrom e Verde. A Azul 
é responsável pelo monitoramento da Água, a Marrom é responsável pelo 
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monitoramento de empreendimentos, e a Verde é responsável pelo monitoramento da 
Cobertura Vegetal, responsável por acompanhar desmatamentos ilegais, de Áreas de 
Preservação Permanente,  de Áreas de Reservas Legais e monitoramento de 
queimadas. São coletados pontos de coordenadas disponibilizados no site do INPE no 
formato shapefileimageado através de alguns satélites, sendo orientado pelos 
pesquisadores do INPE, os dados do satélite NOAA 15 - noite, pois este não 
superestima os dados, sendo com esses dados geram-se os mapas através do 
software ArcGis, onde se podem extrair informações como: ponto de coordenada do 
foco, hora, data, município, estado e vegetação da localização do foco de calor, esses 
mapas subsidiam trabalhos do protocolo de fogo da Coordenadoria de  Educação 
Ambiental nos municípios e ainda são repassados para instituições parceiras do 
Comitê do Fogo. Através destes dados é feito o acompanhamento da ocorrência destes 
focos nas unidades de conservação como também nos municípios. Um exemplo da 
aplicação nas  demandas: o gerente do parque do Jalapão comunica denuncia 
recebida a respeito de queimada sem ter orientação de acesso para mobilizar os 
brigadistas, pela data, horário e região, o órgão localiza e repassa a coordenada para 
as devidas providências. Através do site do INPE utilizam ainda as imagens de satélites 
do LANDSAT 5 para os trabalhos monitoramento do desmatamento por meio de 
comparação destas imagens ano a ano.  
 
Matérias e Métodos 

Esta pesquisa foi desenvolvida na Área de Proteção Ambiental (APA), sob a 
denominação de APA “Serra do Lajeado”, criada através da lei nº 906 de 20 de maio de 
1996, constituindo-se de terras com 121.417,7659ha (cento e vinte e um mil, 
quatrocentos e dezessete hectares, setenta e seis ares e nove centiares), localizada 
nos contrafortes da Serra do Lajeado, inclusive o vale do Ribeirão Lajeado, e da Serra 
do Carmo, situada nos municípios de Palmas (59%), Aparecida do Rio Negro (8%), 
Tocantínia (10%) e Lajeado do Tocantins (23%). Área de relevante importância para o 
Bioma Cerrado e caracterizado pelos ecossistemas: mata seca semidecídua, mata 
seca decídua, mata de galeria, mata ciliar, cerradão, cerrado típico, cerrado ralo, 
campos, veredas e zonas de contato ou ecótono. Com a umidade de ar muito baixa e a 
falta de chuva, essa região vem sendo castigada pela estiagem favorecendo os focos 
de queimadas. 
 
Resultados e Discussão 

Os dados mostram um total de 184 registros de focos de calor no período entre 
Janeiro de 2008 e Outubro de 2011. Sendo que no ano de 2008, foram detectados 28 
focos, em 2009 - 15, 2010 - 106 focos e no ano de 2011 com duas leituras: 1) de 01 de 
Janeiro a 22 de Agosto, onde foram detectados 8 focos; e 2) de 22 de Agosto à 26 de 
Outubro - com 27 focos de calor.  Como mostra a figura 2, esta divisão foi feita porque 
em 22 de Agosto de 2011 devido ao fato de que o CPTEC/INPE ter mudado o satélite 
de referência para contabilização das queimadas para o AQUA-UMD- Tarde, portanto, 
a leitura do primeiro período ainda foi realizada com o NOAA e o segundo com o 
AQUA. 

 
Figura 2: Quantidade de focos de calor registrados entre os anos de 2008 a 2011. 
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Pode-se verificar que no ano de 2009 foi detectada uma quantidade de focos de 

calor um tanto quanto inferior em relação aos outros anos. 
No que se segue (2010) pôde-se perceber um crescimento significativo dos 

focos se comparado aos outros anos analisados, seguido de um decréscimo no 
próximo período (ano de 2011) e este se iguala mais ao primeiro ano estudado (2008). 

De uma forma geral, observou-se que os números se mostravam próximos nos 
primeiros períodos de estudo, seguidos de um forte aumento dos focos de calor, mas 
que no ano que se segue não se revelou constante, fruto talvez, de uma intensa 
fiscalização e força tarefa para controle de queimadas. 

 
Conclusões 

Através dos dados coletados na base de dados do INPE e no NATURATINS 
notou-se que os focos na Área de Proteção Ambiental Serra do Lajeado teve uma 
média de 46 ocorrências por ano, revelando assim, a fragilidade da APA e dos órgãos 
competentes pela fiscalização, diante dos focos de calor e suas causas, sejam elas 
naturais ou antrópicas.  

Essas considerações feitas a partir dos dados foram suficientes para mostrar 
que as políticas públicas para o controle de queimadas encontram-se avançadas em 
alguns aspectos, como no monitoramento utilizando imagens de sensores orbitais, mas 
também servem de alerta para o fogo e todos os problemas que traz consigo e a 
necessidade de ações intensificadas, a fim de diminuir ainda mais os números de 
ocorrência de focos que já se mostraram extremamente altos, principalmente dentro de 
uma Unidade de Conservação que se devem preservar os recursos naturais. 

Ressaltando então a importância de programas que possibilitem ações de 
educação ambiental, assim como sistemas de fiscalização e parceiros que auxiliem na 
detecção, prevenção e controle de tais focos. 
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Resumo 
 
O presente trabalho teve como objetivo obter perfil de alguns parâmetros da qualidade 
da água do rio Taquaruçu e o Ribeirão Taquaruçu. Estes dois rios abastecem o 
manancial da Estação de Tratamento de Água (ETA006) que fornece boa parte água 
tratada da cidade de Palmas-TO. Para obter o perfil da qualidade da água foram 
analisadas medidas de pH, condutividade (mV), turbidez (UNT), cor (UC) e oxigênio 
dissolvido (OD). Este último parâmetro foi analisado in loco e os demais parâmetros 
foram analisadas no laboratório (n=10).  Concluímos que o Rio Taquaruçu é o 
responsável por boa parte   da quantidade de sedimentos que são removidos no 
reservatório da estação de tratamento de água. 
 
Palavras-chave: Rio Taquaruçu, manancial, perfil da qualidade de água. 
 
Introdução 

A água é considerada um recurso e um bem econômico, vulnerável as ações 
antrópicas. É essencial para a conservação da vida e do meio ambiente e sua 
escassez também impede o desenvolvimento econômico de diversas regiões do Brasil. 
                 Segundo Pádua (2010) o abastecimento de água para consumo humano 
mantém uma relação ambígua com o ambiente: de um lado o homem é um usuário, de 
outro ao realizar este uso, provoca impactos. Um adequado equacionamento dessas 
suas duplas relações com o ambiente é requisito indispensável para uma correta 
concepção do abastecimento de água. 
                Segundo Fellerberg (1980) a poluição das águas ocorre num ritmo muito 
mais assustador que a poluição da atmosfera. O número de poluentes nocivos 
lançados nos recursos hídricos é maior que o número de poluentes encontrados no ar. 
                O presente trabalho teve como objetivo avaliar o perfil de alguns parâmetros 
físicos químicos da água do Ribeirão Taquaruçu e do Rio Taquaruçu, dois rios que 
convergem e formam o manancial que abastece a Estação de Tratamento de Água 
(ETA006).  

 
Metodologia 

Local de coleta e análise do oxigênio dissolvido (OD)                                                                           
A coleta das amostras de água e tomada das medidas de oxigênio dissolvido foram 
realizadas no Rio Taquaruçu (Água branca) e Ribeirão Taquaruçu (Água clara), ambas 
localizadas nas proximidades da rodovia TO-050. A água destes dois rios convegem 
para um único canal que abastece o manancial da estação de tratamento de água 
(ETA006). O acesso a estes dois rios ocorreu pela entrada da Chácara Encontro das 
Águas próximo a Faculdade Católica do Tocantins (Campus II).  

mailto:ambiente.rayla@hotmail.com
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        Foram tomadas 06 medidas de OD para água clara e 07 medidas para água 
branca. Todas as medidas de OD foram tomadas em pontos eqüidistantes nos 
primeiros 15 metros a montante de cada rio a partir do ponto de convergências. Para 
tanto contamos com auxílio de oximetro (YSI 550). 
        Posteriormente foram coletadas 10 amostras (1,5L) de água de cada rio 
(água clara e água branca). Os pontos de coleta foram distribuídos de forma uniforme 
nos primeiros 15 metros a montante do ponto de convergências dos rios. Após a coleta 
as amostras de água foram transportadas até o laboratório de bioquímica localizado no 
campus II da Faculdade Católica do Tocantins e na seqüência foram tomadas as 
demais medidas (pH, condutividade, cor e turbidez).  
       Os parâmetros de turbidez, pH e condutividade foram analisadas com auxílio 
de equipamentos da marca Quimis devidamente calibrado. A medida de cor foi 
realizada com auxílio de colorímetro da marca Honna Instrumentis devidamente 
calibrado. 
 
Resultados e Discussão 
 
Turbidez (UNT) 
 
A característica visual da diferença entre os dois braços do manancial (água clara e 
água branca) esta relacionada na quantidade de sedimentos na água. Neste caso para 
a água clara obtivemos turbidez de 8,13± 0,72 (UNT) e para água branca obtivemos 
valor de 91,27±1,56 (UNT), visivelmente distintos (Figura 4).  Há diferença significativa 
das entre as  médias de turbidez (p<0,05). 
 
Água Clara     Água Branca 

 
Figura 4. Perfil de turbidez (UNT) dos dois braços que abastecem o manancial (n=10). 
 
Cor 
O parâmetro cor foi outro valor que diferencia os dois tipos de água (água clara e água 
branca). No caso da água clara a cor foi de 94±20,11 UC e a água branca foi de 248± 
32,93UC. Não houve  diferença significativa ente as médias de cor (p<0,05). 
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Água Clara     Água Branca 

 
Figura 5. Perfil da variação do parâmetro cor do Ribeirão Taquaruçu e Rio Taquaruçu 
(dois braças que contribuem com o manancial) (n=10). 
        No presente trabalho os valores das análises foram avaliados juntamente 
com os valores de referência contidos na resolução CONAMA 357/2005 que dispõe 
sobre a qualidade das águas.  
        De todos parâmetros analisados (pH, condutividade, OD, turbidez e cor), 
apenas valores de oxigênio dissolvido, turbidez e cor apresentaram diferença 
significativa entre os dois rios (Ribeirão Taquaruçu e Rio Taquaruçu). 
        A concentração de oxigênio dissolvido na água branca foi maior (4,83±0,13 
mgO2/L) em relação a água clara (4,65± 0,10 mgO2/L) provavelmente porque na água 
clara há maior cobertura das árvores impedindo o acesso a luz do sol e 
consequentemente limitando a fotossíntese das algas e plantas aquáticas.   

  Além disso, a vazão aparente do rio de água clara é menor do que o rio de 
água branca, existindo, portanto, menor movimentação da coluna de água para 
oxigenação da água por difusão. 
       A baixa movimentação de água também auxilia no processo de 
decomposição da matéria orgânica presente no fundo do rio, fator que contribui ainda 
mais para uma menor concentração de oxigênio dissolvido. Por outro lado, embora a 
água branca contenha maior quantidade de sedimentos dissolvidos, há maior 
incidência de luz e uma maior movimentação da água. Fatores que podem explicar a 
maior concentração de oxigênio dissolvido. 
      A turbidez da água branca (91,27±1,56 UNT) apresentou valor bem maior do 
que a turbidez da água clara (8,13± 0,72 UNT), este fato é explicado pela alta 
quantidade de sedimentos dissolvidos. 
     Da mesma forma que o parâmetro anterior a cor foi maior (248± 32,93 UC) na 
água branca do que na água clara (94±20,11 UC), explicado também pela alta 
quantidade de sedimentos dissolvidos. 
     A concentração de oxigênio em ambos os casos foi relativamente baixa (4,83 
mgO2/L e 4,65 mgO2/L). Neste caso estas águas seriam classificadas como água tipo 
IV conforme limites estabelecidos pelo CONAMA 357/2005, cuja valor deve estar acima 
de 2mg e menor que 4 mgO2/L. 
    Em relação a turbidez, temos duas situações distintas. Com turbidez em torno 
de 8 UNT a água clara seria classificada como água tipo I, pois, o valor esta muito 
abaixo do estabelecido (< 40 UNT). Por outro lado, com turbidez em torno de 92 UNT a 
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água branca seria classificada como água tipo II ou III.  E pH e a condutividade em 
ambos os rios apresentaram valores dentro do aceitável. 
 
Conclusão 
 

O rio Taquaruçu (água branca) contribui significativamente com o aumento 
de turbidez e cor sobre o manancial da estação de tratamento (ETA006). Sendo assim, 
parte do custo operacional para tratamento desta água esta relacionada única e 
exclusivamente a qualidade da água proveniente do rio Taquaruçu. 
         Os corpos d´água da região são caracterizados por possuir água clara, 
neste caso, o rio Taquaruçu provavelmente pode estar sofrendo assoreamento a 
montante desta estação em decorrência de processos de ocupação espacial 
desordenada. 
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Resumo. Este artigo aborda a utilização de algoritmos genéticos, como uma possível 
alternativa para solucionar problemas que envolvam busca de caminhos ou 
planejamento de trajetórias. Durante o trabalho o foco foi desenvolver um algoritmo 
genético que pudesse encontrar uma rota entre dois pontos quaisquer dentro de um 
labirinto 
 
Palavras-Chaves: Algoritmo, Genético, Labirinto, Caminhos. 
 
Introdução  
O trabalho consiste em desenvolver uma aplicação capaz de encontrar o caminho entre 
dois pontos quaisquer dentro de um labirinto utilizando técnicas de Algoritmos 
Genéticos. A complexidade deste problema consiste em planejar uma trajetória entre 
dois pontos dentro de um limite aceitável de tempo. 
Algoritmos Genéticos (AG) segundo Martiniano (HOLLAND apud MARTINIANO et. al, 
2009), são modelos computacionais que imitam os mecanismos da “evolução natural” 
para resolver problemas de otimização. Tais problemas seguem os princípios das 
teorias de Darwin sobre a evolução das espécies, segundo ele os indivíduos mais 
fortes e com uma melhor capacidade de adaptação possuem melhores chances de 
sobreviver, procriar e gerar descendentes, passando assim suas características 
genéticas para as próximas gerações. 
Neste projeto os labirintos ou mapas são representados por matrizes, onde cada 
posição da matriz recebe um valor com a intenção de representar uma das três 
situações a seguir: passagem livre, parede e objetivo (ponto final). É importante 
ressaltar que à medida que as dimensões da matriz (labirinto) crescem a dificuldade do 
problema também aumenta, já que a quantidade de combinações possíveis cresce. 
 
Metodologia 
O algoritmo desenvolvido possui todas as etapas de um Algoritmo Genético clássico, 
modificadas de forma a se adaptar ao problema do labirinto. Ele também possui alguns 
outros operadores que foram considerados necessários, como é o caso do “elitismo”. 
As etapas do algoritmo criado são mostradas na figura 1. 

 
Figura 1 – Etapas do AG desenvolvido. 
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Genes, Cromossomos e População 
Genes 
Durante o projeto definiu-se que o gene indicará o sentido (esquerda, direita, cima, 
baixo) para onde o individuo deverá se locomover. Para isso foi criado uma classe para 
representar os genes na qual é determinado o sentido de cada gene, baseado em seus 
atributos direção e sentido.  
Os atributos direção e sentido podem conter apenas 0 (zero) ou 1 (um). A combinação 
desses dois atributos determina o próximo passo de um determinado individuo. A figura 
abaixo mostra todas as combinações possíveis para um gene e para onde ele irá com 
cada uma delas. 

 
Figura 5 – Combinações possíveis para um gene. 

 
Cromossomos 
O cromossomo representa um caminho completo, ele mostra cada um dos possíveis 
caminhos existentes no labirinto. Um cromossomo é formado por diversos genes 
(passos), a quantidade de genes que um cromossomo possui é fixa, porém um 
caminho pode ser representado por uma quantidade menor de genes, mas nunca por 
uma quantidade maior, ou seja, um cromossomo que possui vinte genes poderá dá no 
máximo vinte passos para chegar à solução.  
A estrutura de um cromossomo é mostrada na figura abaixo: 

 
Figura 6 – Estrutura de um Cromossomo. 

População 
A população representa o conjunto de todos os caminhos possíveis em uma 
determinada geração. Ela é formada pelo conjunto de cromossomo cuja quantidade 
pode variar de acordo com o problema. A população inicial é gerada de forma aleatória 
distribuindo valores ao acaso para cada um dos cromossomos. A cada geração a 
população sofre diversos processos como mutação e cruzamento, gerando ao final 
uma nova população que irá substituir à antiga (ALENCAR et al, 2006). Um exemplo de 
população é representado a seguir. 

 
Figura 7 – População formada por cromossomos. 

 
Fitness 
O fitness de um cromossomo é fundamental em um Algoritmo Genético, ele interfere 
diretamente no processo de seleção e cruzamento dos indivíduos de uma população. 
Ele mede a qualidade ou aptidão de um cromossomo (caminho), ou seja, ele determina 
a probabilidade que um cromossomo tem de encontrar a solução para o problema 
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(BOBEL et al, 2007), com isso ele consegue estimar as chances que cada cromossomo 
terá de cruzar e gerar descendentes.  
A função que calcula o fitness trabalha adicionando uma pontuação para cada passo 
que o individuo realizar, distribuído da seguinte maneira, 4 pontos para cada passo 
válido dentro do labirinto, 2 pontos quando bater em uma parede, 1 ponto quando ele 
sair das dimensões do labirinto (matriz), 400 pontos quando alcançar o objetivo. 
 
Seleção 
Em um algoritmo genético o processo de seleção serve para escolher quais indivíduos 
serão escolhidos para ir para o cruzamento. A seleção se baseia no princípio de que 
todos os indivíduos devem ter chances de serem escolhidos, mesmo os que possuem 
os piores resultados, porém o processo de seleção deve favorecer aqueles com 
melhores resultados (PACHECO, 1999). 
Para realizar a seleção foi utilizado o método conhecido como “roleta”, que nada mais é 
do que um vetor com uma quantidade N de posições, onde cada indivíduo ocupa uma 
quantidade de casa proporcional ao seu fitness. Após determinar a proporção de cada 
indivíduo na roleta é sorteado um valor randomicamente entre 0 (zero) e N-1, o valor 
sorteado indicará qual indivíduo irá para o cruzamento.  
 
Cruzamento 
O cruzamento é uma técnica que a partir de dois “cromossomos pais” são gerados dois 
novos “cromossomos filhos”, com a combinação de seus genes (FILITTO, 2008). 
No projeto o cruzamento se baseou em dividir os dois “cromossomos pais” no ponto 
onde a contagem do fitness do melhor cromossomo encerra, ou seja, ele divide o 
cromossomo baseado na quantidade de passos válidos do melhor indivíduo, após isso 
era realizada a combinação das partes como é mostrada na figura abaixo: 

 
Figura 8 – Cruzamento de indivíduos. 

 
Mutação 
A mutação é um processo que modifica um indivíduo qualquer de forma aleatória. A 
função dela é tanto criar novos indivíduos quanto evitar uma convergência muito rápida 
de toda a população (HOLLAND, 1975). A taxa de mutação variar de acordo com a 
forma e o problema a ser resolvido, em média fica entre zero e cinco por cento. 
 
Elitismo 
O elitismo é uma técnica utilizada para melhorar os resultados obtidos. Ele consiste em 
selecionar os melhores indivíduos e enviá-los diretamente para a próxima geração, 
assim evitando que eles se percam em um cruzamento ou mutação (ALENCAR et al, 
2006).  
 
Resultados Obtidos 
Durante a execução do trabalho foram realizados diversos teste até alcançar um 
algoritmo capaz de resolver o problema de maneira satisfatória. Esses testes 
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envolveram diversas etapas do algoritmo, na tentativa de encontrar uma melhor 
configuração.  Foram testadas diversas maneiras de calcular o fitness, de realizar o 
cruzamento, variadas taxas de mutação, a utilização ou não de indivíduos elitistas 
dente outros. 
A configuração que apresentou alguns dos melhores resultados foi a descrita ao longo 
do artigo, e consiste na seguinte configuração: 60 indivíduos na população, 60 genes 
por cromossomo, uma taxa de mutação de 3%, dimensões do labirinto de 10x10, a 
utilização da técnica de elitismo e uma quantidade de 500 gerações. 
Na tabela 1 são mostrados os resultados dos testes realizados com a configuração já 
descrita do algoritmo, porém variando apenas a quantidade de gerações. A partir de 
quinhentas gerações a variação causada com o aumento de gerações não é muito 
significativa, a ponto de não compensar o esforço computacional causado.  

Qtd. de Execuções Qtd. de Gerações Tipo Labirinto Acertos (%)

1 95

2 58

3 55

4 78

1 97

2 82

3 85

4 86

300 300

300 500

 
Tabela 1 – Resultados dos testes realizados. 

Abaixo são mostradas imagens do algoritmo em funcionamento, o caminho gerado é o 
percurso realizado pelo rato e até círculo, ou seja, do rato até o objetivo a ser 
alcançado. 

 
Figura 10 – Algoritmo em funcionamento. 

 
Conclusão e Trabalhos Futuros 
O trabalho conseguiu alcançar o objetivo que era desenvolver um Algoritmo Genético 
que solucionasse o problema de encontrar uma rota entre dois pontos previamente 
definidos dentro de um labirinto. Porém, como já era esperado, foi verificado que o 
Algoritmo Genético não é a melhor alternativa para solucionar este tipo de problema, já 
que existem técnicas como, por exemplo, a utilização de grafos, que solucionam este 
tipo de problema de uma maneira mais eficiente. 
Apesar de não ser a melhor alternativa, não se deve menosprezar a utilização de 
Algoritmo Genético neste tipo de problema, pois a sua utilização em conjunto com 
outras técnicas podem representar uma excelente opção principalmente a medida que 
a quantidade de possibilidades aumentam. 
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RESUMO 
Visando proporcionar mobilidade, conectividade e acessibilidade, esse trabalho tem o 
intuito em dar continuidade ao projeto Chamilo Mobile disponibilizando um aplicativo 
que permita acesso ao portal de aprendizado Chamilo, através de dispositivos móveis 
que utilizem a plataforma Android como sistema operacional, incluindo o usuário em 
um ambiente de fácil utilização, utilizando os conceitos de usabilidade.  
 
Palavras-chave: Android, Chamilo, Dispositivos Móveis, Usabilidade. 
 
INTRODUÇÃO 
A busca por mobilidade, conectividade, agilidade e facilidade em smartphones se dá ao 
devido fato que as aplicações e funcionalidades em dispositivos móveis estão ficando 
mais parecidas com a de seus computadores tradicionais. O mercado corporativo 
também está evoluindo bastante, e boa parte das empresas estão buscando incorporar 
aplicações móveis a seu cotidiano para facilitar a comunicação e a integração com os 
seus sistemas finais (Lecheta, 2010). 
Os dispositivos móveis oferecem conectividade em todos os momentos, acelerando e 
facilitando a comunicação e a interação com outros pontos do mundo. Com isso eles 
estão se tornando indispensáveis na nossa rotina diária, tanto para uso pessoal, como 
para uso profissional. 
A educação no geral vem utilizando a tecnologia e diversas aplicações como um meio 
facilitador na área do ensino. A utilização de plataformas LMS (Learning Management 
Systems), ou sistema de gestão de aprendizagem vem se tornando muito popular entre 
as instituições. Eles possibilitam criar um ambiente dinâmico de interação entre alunos 
e professores. 
O Chamilo é uma plataforma de ensino não presencial, uma ferramenta de LMS 
(Learning Management Systems). Hoje, muitas e grandes instituições de ensino 
utilizam o Chamilo como plataforma padrão de comunicação e interação entre 
professor e aluno.  
Com diversas aplicações ligadas a um contexto educacional sendo projetas e lançadas 
surgiu um novo conceito, o Mobile Learning. Com isto, esse trabalho consiste em dar 
continuidade ao projeto Chamilo Mobile, projeto em andamento e mantido pela 
Faculdade Católica do Tocantins. Este projeto tem o intuito de expandir o alcance da 
plataforma Chamilo, tornando-o também um Mobile Learning. 
 
METODOLOGIA 
Conceituado por Lecheta (2010), o Android é uma plataforma de desenvolvimento para 
dispositivos móveis, no qual possui seu sistema operacional baseado em Linux. 
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Para que o desenvolvimento do Chamilo Mobile foi necessário o levantamento das 
principais ferramentas utilizadas que serviriam de ponto de partida da aplicação. Após 
o levantamento do recursos a desenvolver, iniciou-se o estudos para construção de 
uma interface agradável, intuitiva e fácil assimilação, considerando, claro, conceitos 
consolidados de interface para aplicações em dispositivos limitados.  
Com as metas de interface e ferramentas traçadas ocorreu o estudo do kit de 
desenvolvimento do sistema Android que resultou no Chamilo Mobile, desenvolvido 
para plataforma Android 2.1 ou superior.  
Foi utilizado o conceito de Webservice, essa arquitetura permite ao programador 
desenvolver aplicações independentes da sua construção e da linguagem de 
programação utilizada da aplicação que será executada no servidor, contudo são 
integradas pelo Webservice. Os servidores discriminam seus serviços, e dessa forma 
os clientes conseguem obter dados desses servidores (Dias, 2011).  
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O projeto de desenvolvimento do Chamilo Mobile teve início com Dias (2011), onde foi 
feito o levantando dos requisitos funcionais, requisitos não funcionais e os casos de 
uso. 
A primeira versão do Chamilo Mobile, que foi desenvolvida por Dias (2011) mostrava 
todas as funcionalidades que o aplicativo deveria ter e todas as atividades que 
deveriam ser executadas. 
Na codificação do sistema, Dias (2011) criou todos os métodos que iriam se conectar 
ao Web Service do Chamilo e apontou qual seria o retorno de cada método. 
Para desenvolver e testar as funcionalidades do aplicativo Dias (2011) se conectava 
aos serviços através do Chamilo Mobile com um usuário pré-determinado no código 
fonte. 
As Figura 1 abaixo apresenta a tela inicial da primeira versão do Chamilo Mobile 
mostrando como acessar as funcionalidades do aplicativo e a Figura 2 mostra como é o 
menu da versão do Chamilo Mobile atual, respeitando a ideia principal do Chamilo 
emqual cada disciplina possui funcionalidades que trabalham de maneira independente 
da outra. 
O armazenamento de dados é um dos principais aspectos a serem considerados na 
construção de uma aplicação. Sem o armazenamento dos dados, os mesmos ficam 
disponíveis para o usuário somente no tempo que a aplicação estiver em execução. 
Para realizar as atividades do sistema, tais como busca de contatos, eventos e tarefas, 
o Android e as aplicações nele instalada devem ser proficientes no armazenamento e 
controle da grande quantidade de dados, no qual a maior parte dos dados é 
estruturada na forma de linhas e colunas. Cada aplicação que roda no sistema Android 
mantém os dados isolados, no qual cada uma só tem permissão para ler e escrever em 
cima dos dados que criou (Rogers et al, 2009).O Android possui suporte a um 
mecanismo de banco de dados SQLite, o qual é independente e não exigem nenhum 
processo de um servidor isolado (Rogers et al, 2009). O processo que inicia uma 
operação de banco de dados em uma aplicação Android, faz o trabalho de ler ou criar o 
arquivo de disco que contém o banco de dados para poder atender a solicitação da 
aplicação. O SQLite faz o banco de dados virar um arquivo de disco simples, o qual 
possui toda a estrutura de um banco de dados (Rogers et al, 2009).Quando uma 
aplicação Android tenta ler ou escrever dados em um banco de dados inexistente, o 
framework executa o método onCreate, que é um método da classe 
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MicroJobsDatabase, que é uma classe que encapsula toda a lógica SQL necessária 
para trabalhar com bando de dados em uma aplicação Android (Rogers et al, 2009). 
 

         
 

                                                                   
 
Figura 2: Tela de funcionalidades versão antiga do Chamilo Mobile. 

Figura 3: Tela de funcionalidades versão atual do Chamilo MobilPara que o 
aplicativo Chamilo Mobile seja prático e usual, é necessário tratar os dados e preservá-
las após o encerramento da aplicação para futuro acesso, essa metodologia trata-se da 
persistência dos dados. Persistência de dados consiste em armazenar os dados que 
foram extraídos de uma aplicação, na qual mesmo depois de encerrada continuam 
alocados em um local físico recuperável, para que futuramente consigam ser 
acessados (hibernate.org).No contexto de dispositivos móveis, que é onde se encontra 
o Chamilo Mobile, é necessário analisar as limitações dos dispositivos, como a 
capacidade de armazenamento e de processamento. Neste cenário, o Chamilo Mobile 
conecta e envia requisições à aplicação servidora, a qual se encontra o banco de 
dados. Para que não seja necessário buscar as informações junto à aplicação 
servidora toda vez que o usuário abrir o aplicativo e conectar na Internet, o Chamilo 
Mobile irá trabalhar com um nível de persistência local, sendo assim o aplicativo irá 
procurar por atualizações, e quando encontrada é feito uma nova requisição da 
aplicação cliente para a aplicação servidora. Essa maneira de trabalho colabora com as 
limitações que os dispositivos móveis possuem, não sendo necessário a todo o 
momento consumir tráfego de Internet e diminuindo a utilização do processador e de 
espaço físico para armazenar os dados. 
 
O projeto Chamilo Mobile encontra-se hoje realizando tudo aquilo que foi proposto 
como objetivo. Possui uma interface amigável, conectividade e utiliza persistência de 
dados. Para melhor apresentação do Chamilo Mobile, são necessárias algumas 
melhorias no designer da aplicação para que rode em todos os dispositivos móveis de 
forma igual e utilizando toda a sua resolução. Também é necessário que a aplicação se 
comunique melhor com o usuário, apresentando mensagens durante as suas etapas de 
processamento. E necessário também comentar e organizar o código fonte, para que 
facilite a manutenção e a construção de novas versões. 
 
Segue abaixo imagens das telas da versão atual do Chamilo Mobile:  
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          Figura 4: Tela de inicialização.                                         Figura 5: Tela de 
cadastro de portais. 

                                                
Figura 6 : Tela de disciplinas cadastradas.               Figura 7: Tela de 
funcionalidades de cada disciplina. 
 
CONCLUSÕES 
 
Este trabalho abordou o desenvolvimento de uma aplicação móvel para o LMS 
Chamilo, baseando-se no conceito de Mobile Learning e visando a mobilidade e 
conectividade dos dispositivos móveis. 
O projeto de desenvolvimento do Chamilo Mobile foi dado início para proporcionar aos 
usuários facilidade, mobilidade e simplicidade ao acessar as ferramentas do Chamilo 
especialmente para a plataforma Android. O desenvolvimento da versão atual do 
Chamilo Mobile fez com que o aplicativo se tornasse usual, com melhorias na 
usabilidade, no designer e com a criação da persistência dos dados, que agilizou o 
processo de busca às informações, não precisando a todo o momento pegar as 
informações do Web Service. 
Do trabalho apresentado conclui-se, que os conhecimentos adquiridos no mesmo, com 
toda a dedicação na pesquisa, na exploração de novos desafios e tecnologias 
utilizadas, foram de grande contribuição para o processo de formação acadêmica. 
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RESUMO 
O trabalho apresenta uma proposta de estudo a fim de determinar o perfil de evasão de 
discentes a partir de base de dados da Faculdade Católica do Tocantins (FACTO). A 
técnica computacional a ser aplicada é a mineração de dados, uma vez que essa é 
capaz de manipular uma grande base de dados determinando padrões para os 
mesmos. Dessa forma, o trabalho será dividido em duas etapas: A preparação dos 
dados e a validação do modelo desenvolvido, ou seja, perfil de evasão encontrado. 
Para a primeira etapa foi selecionada a ferramenta gratuita Weka com o intuito de 
identificar o(s) algoritmo(s) com melhor(es) desempenho na formulação das principais 
características de um perfil de evasão. Já na segunda etapa o processo de validação 
será realizado através do desenvolvimento de um programa computacional que permita 
a visualização do perfil de evasão encontrado, de maneira amigável e intuitiva.  
 
 
INTRODUÇÃO 
A era da tecnologia, a qual estamos vivenciando, tem como fator marcante a 
transformação de dados brutos, que são coletados no dia a dia, em informações úteis.  
Em um ambiente empresarial, se esses dados forem trabalhados da maneira correta, 
podem significar informações valiosas. E para alcançar esse objetivo é necessário 
encontrar uma maneira de transformar esses dados descontextualizados em 
informações úteis. 
Para que essa transformação possa acontecer existem diversas ferramentas que 
podem ser utilizadas. A técnica que discutiremos nesse projeto é chamada de 
Mineração de Dados, e consiste em determinar padrões válidos em um grande 
conjunto de dados. Segundo Rezende (2005), a mineração de dados pode ser definida 
como o processo de identificação de padrões válidos, potencialmente úteis e 
compreensíveis os quais estão embutidos nos dados. Assim, tal técnica é capaz de 
explorar uma grande quantidade de dados, extraindo padrões que auxiliam na 
descoberta de um conhecimento. Esse conhecimento encontrado pode ser 
apresentado de diversas formas, como por exemplo: hipóteses, árvores de decisão, 
agrupamentos e etc. 
Para a aplicação da técnica de mineração de dados foi escolhido o problema de 
evasão no ensino superior, aplicado aos discentes da FACTO. A escolha de tal 
problema se justifica pela necessidade cada vez maior do entendimento da natureza 
dessa evasão, ou seja, dos fatores que incidem sobre esse fenômeno.  Por se tratar de 
um problema complexo a determinação dos fatores que resultam em evasão não é um 
trabalho trivial. Resultados de pesquisas apontam algumas possíveis causas para esse 
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fenômeno, que vão desde a escolha inadequada dos cursos pelos alunos, até as 
condições socioeconômicas e a deficiência na formação em nível médio. Tais fatos 
apontam a viabilidade do uso da técnica de mineração de dados para a determinação 
de padrões do processo de evasão no ensino superior, uma vez que a mesma é capaz 
de apontar padrões válidos, potencialmente úteis e compreensíveis a partir de uma 
base de dados. 
Alguns trabalhos relacionados à identificação de perfis através de mineração de dados 
podem ser encontrados na literatura. Em Souza et al., (2008), a mineração de dados foi 
aplicada a fim de auxiliar na escolha da carreira profissional, área de conhecimento 
com maior probabilidade de afinidade,  de estudantes com base na análise do perfil dos 
mesmos. Esse sistema faz uso do hexágono das áreas profissionais e incrementa as 
informações na forma de um vetor de tendência. A somatória dessas tendências 
mostra a posição final que deverá ser comparada com as posições das áreas para 
determinar a tendência profissional. 
Já em Rigo et al., (2012), foram analisados aspectos do problema de evasão escolar 
no ensino superior através  de um sistema de identificação precoce e dinâmico. Tal 
sistema gerou resultados a serem utilizados para destacar e orientar ações 
pedagógicas eficientes. Tal trabalho sugeriu a possibilidade do uso de soluções 
integrando dados históricos complementadas com conjuntos de dados mais dinâmicos, 
obtidos na interação de alunos e professores ao longo de períodos de semestres 
letivos. 
Em Souza (2008) um trabalho experimental foi desenvolvido com o objetivo de gerar 
conhecimento a partir da investigação da evolução dos alunos da graduação de 
engenharia. Para tanto foi criado um padrão descritivo dos casos que levam ao 
abandono do curso, através da utilização das técnicas de mineração de dados. Foram 
criadas regras de classificação, através de árvores de decisão, e regras de associação. 
Os resultados do trabalho mostraram uma série de disciplinas que conduzem à 
reprovação, indicando a necessidade de se rever o currículo dos cursos ou a 
abordagem das disciplinas. 
Dessa forma, o desenvolvimento do presente trabalho pretende determinar um perfil de 
evasão de discentes levando em consideração os discentes da Faculdade Católica do 
Tocantins. Como já mencionado anteriormente, para essa execução, o trabalho foi 
dividido em duas grandes etapas. Na primeira foram centrados o processo de 
modelagem dos dados relativos ao perfil dos alunos e aplicação dos mesmos na 
ferramenta Weka. Os resultados dessa fase propiciam a definição do algoritmo de 
busca de perfil mais apto. Já para a segunda etapa, a qual está diretamente vinculada 
á primeira, será desenvolvido um software que permita a visualização do perfil 
encontrado de uma forma amigável e intuitiva. Nessa etapa será necessária à 
implementação de uma interface que trabalhará em conjunto com o algoritmo que foi 
escolhido na primeira etapa. Ao final de todo o processo, pretende-se apresentar uma 
ferramenta computacional a qual auxilie na implementação de ações acadêmico-
administrativas de combate à evasão dos discentes.  
 
METODOLOGIA 
Para realização da efetiva mineração de dados escolheu-se a ferramenta Weka, para 
que possamos tentar encontrar um perfil válido de evasão dos discentes da Faculdade 
Católica do Tocantins. Entretanto, a mineração de fato não inicia-se com etapa de 
execução de um algoritmo inteligente ou não, previamente se faz necessário todo um 
processo meticuloso de preparação de dados. Todo este processo dispendioso e de 
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grande importância tem o intuito de escolher, selecionar, enriquecer, normalizar os 
dados de maneira que fiquem apropriados ao algoritmo a ser utilizado na etapa de 
mineração. A execução de pré-processamento sem critérios inviabiliza qualquer outra 
etapa posterior. Com a conclusão desta primeira etapa, segue para a segunda, apoiada 
pela citada aplicação Weka. 
A Weka (Waikato Enviroment for Knowledge Analysis) foi desenvolvida pela 
Universidade de Hamilton, Nova Zelândia, e implementa mais de vinte algoritmos 
diferentes de mineração de dados convencionais, todos em código aberto. A Weka está 
implementada na linguagem Java, que tem como principal característica a sua 
portabilidade, desta forma é possível utilizá-la em diferentes sistemas operacionais, 
além de permitir sua incorporação em sistemas de terceiros.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A coleta de dados foi feita a partir do sistema ERP Corpore RM, que é utilizado pela 
instituição para gerenciar a parte educacional da instituição. Ficou decidido também 
que seria importante à utilização de alguns dados complementares para auxiliariam na 
busca por esse perfil de evasão. Esses dados complementares serão fornecidos pela 
plataforma de ensino adotada pela instituição, Chamilo.  
 
Tendo esses dados em mãos, foi feito um estudo em relação a quais dados seriam 
interessantes e relevantes para os testes de mineração de dados que serão feitos na 
ferramenta Weka, na primeira etapa. 
 
CONCLUSÃO 
A Mineração de Dados tem um papel fundamental na descoberta de conhecimento, e 
isso reflete positivamente na estratégia organizacional das empresas. Para que seja 
possível propor esse tipo de embasamento para a estratégia organizacional da 
Faculdade Católica do Tocantins, essa etapa do projeto será voltada para a descoberta 
de algum padrão de evasão dos discentes utilizando a ferramenta Weka. Fica visível 
que a continuidade desse trabalho se mostra de grande importância pelo fato de se 
tratar de uma maneira de conseguir utilizar os dados que a instituição possui, de uma 
maneira útil e que poderá nortear a tomada de decisões da Faculdade.  
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RESUMO 
Autilização da tecnologia móvel para o auxilio nas atividades corporativas é um ramo 
do mercado que está em ascensão. Sendo assim, as organizações tem a oportunidade 
de melhorar a qualidade de seus serviços e ao mesmo tempo expandir sua área de 
atuação. Seguindo essa nova tendência comercial, que é o desenvolvimento de 
aplicações para dispositivos móveis, foi desenvolvidoum sistema de ramais móvel 
destinado a Faculdade Católica do Tocantins que tem como objetivo auxiliar o 
colaborador e o acadêmico na identificação dos setores, departamentos e contatos da 
instituiçãofacilitando a comunicação e proporcionando conforto, mobilidade e facilidade 
para o contato com a mesma. 
 
Palavras-chave: tecnologia, mobilidade, aplicações. 
 
INTRODUÇÃO 
Nos últimos tempos a telefonia móvel sofreu grandes mudanças no seu contexto, 
mudando a realidade e deixando de oferecer apenas o recurso de voz para se 
tornarem telefones inteligentes comparados a computadores.   
A tecnologia móvel oferece recursos que podem ser utilizados para desenvolver 
diversas soluções, inclusive aplicações coorporativas, para serem utilizadas em 
dispositivos móveis. Isto significa mobilidade e flexibilidade nesta área, além de 
produtividade e ganhos de diversas formas. 
De acordo com a tendência mundial não tarda muito e os smartphones poderão 
substituir os famososdesktops nas funções operacionais possibilitando que o 
colaborador se desprenda da mesa de seu escritório e execute suas atividades em 
campo, se necessário, sem que haja qualquer complicação. 
A SAP realizou uma pesquisa com diversas empresas de todos os portes sobre a 
adoção da mobilidade e o impacto da tecnologia sobre o desempenho da empresas e 
detectou que as organizações mais maduras crescem três vezes mais que o mercado. 
Existem inúmeras aplicações de nível corporativo desenvolvidas para solução de 
problemas ou para melhoria de processos, e a cada dia com o avanço da tecnologia 
nova aplicações e sistemas são desenvolvidos em busca da mobilidade. 
Este trabalho mostra uma aplicação desenvolvida para Faculdade Católica do 
Tocantins chamada Católica Ramais que permite aos colaboradores, alunos e 
interessados que tenham acesso via dispositivo móvel à listagem de setores, 
departamentos com seus respectivos contatos facilitando a comunicação e 
proporcionando conforto e facilidade para o contato com a instituição.  
Existem diversas aplicações voltadas para organizações no mercado. Estas aplicações 
melhoram não somente o manuseio de algumas ferramentas como também o 

mailto:eldon.lucena@gmail.com
mailto:luciely.oliveira@gmail.com
mailto:malfatti@catolica-edu.br


 

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

 

 
229 

 

marketing e consequentemente a lucratividade destas empresas. Algumas já 
desenvolvidas e disponibilizadas no mercado são: direção de GPS de colaborador ou 
cliente até a sua instalação, galeria de fotos de produtos das empresas, pedido de 
reservas, PushUpNotifications Ilimitadas: são mensagens que pode enviar a todas as 
pessoas que têm a sua aplicação, sem pagar um único tostão e entre outras. 
 
METODOLOGIA 
O projeto foi desenvolvido para dispositivos móveis equipados como sistema 
operacional Android, podendo ser executado a partir da versão 2.1 do mesmo. 
Conceituado por Lecheta (2010), o Android é uma plataforma de desenvolvimento para 
dispositivos móveis, no qual possui seu sistema operacional baseado em Linux. 
Para que o desenvolvimento de aplicativos Android possa ser feito é necessário ter 
acesso ao Kit de Desenvolvimento de Software da Android ou mais conhecido como 
SDK (Software Development Kit),que é a ferramenta de desenvolvimento na qual é 
possível simular um celular e ter acesso a outras ferramentas. Além do Android SDK é 
necessário uma IDE que fará a interação entre o programador e o SDK citado. Nesse 
foi utilizadaa IDE EclipseIndigo, que é um kit de desenvolvimentoJava e outras 
plataformas, onde adicionamos o Android SDK para que seja possível a criação de 
aplicativos.   
Foi utilizado também o conceito de Webservice, tendo em vista que essa arquitetura 
permite ao programador desenvolver aplicações independentes da sua construção e da 
linguagem de programação utilizada da aplicação que será executada no servidor, 
contudo são integradas pelo Webservice. Os servidores discriminam seus serviços, e 
dessa forma os clientes conseguem obter dados desses servidores Dias (2011). O 
projeto Católica Ramais encontra-se hospedado em um dos servidores da Faculdade 
Católica do Tocantins. Isso significa que a acessibilidade é aumentada pelo fato de 
que, estando o projeto em um servidor o mesmo poderá ser acessado de qualquer 
dispositivo móvel que tenha o Android como sistema operacional e que tenha acesso à 
internet.  
Católica Ramais possui um banco de dados no qual estão cadastradas toda a relação 
de departamentos, setores e contatos. Esses dados são consumidos pela aplicação 
através da arquitetura de Webservice, e isso proporciona flexibilidade e dinamicidade 
ao projeto, pois caso seja necessário fazer alguma alteração nos dados que são 
apresentados, como por exemplo algum contato que foi modificado, essa edição será 
feita através do banco de dados e não através do código da aplicação em si. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O projeto Católica Ramais alcançou o objetivo proposto, e em sua versão atual ele 
oferece uma visão dos departamentos e setores, com seus contatos correspondentes 
tornando a comunicação com a instituição fácil e confortável, pois utilizando esse 
aplicativo não é mais necessário ligar para a central telefônica para que a atendente 
tenha que transferir para o departamento/setor desejado.  
Uma das grandes vantagens em se utilizar a arquitetura Webservice é a dinamicidade 
que se aplica ao projeto, por exemplo, se algum setor deixar de existir ou algum 
contato for substituído faremos essa alteração via banco de dados. E também podemos 
adaptar esse projeto para outras organizações sem maiores dificuldades, fazendo que 
o código da aplicação seja reutilizável.  
A seguir as telas do aplicativo desenvolvido, Católica Ramais:  
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Figura 8: Tela inicial Católica Ramais.                          Figura 9: Tela de setores. 
 

 
          Figura 10: Tela de departamentos.                             Figura 11: Tela de 
contato. 
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Figura 12: Tela de chamada. 

 
 
 
CONCLUSÕES 
Conclui-se que esse novo paradigma da tecnologia que envolve os dispositivos móveis 
e Webservice só tem a contribuir positivamente para a realidade das organizações, 
possibilitando agilidade e praticidade nos processos. 
O projeto Católica Ramais alcançou o que foi proposto, tornando o contato por telefone 
com a Faculdade Católica do Tocantins mais rápido e acessível.  
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Resumo 
O Grails é um framework que utiliza a linguagem de programação Groovy, a qual roda 
sobre a JVM (Java Virtual Machine). Tal frameworkfoi desenvolvido com o intuito de 
possibilitar criar sistemas de forma ágil e simples. Desta forma, este projeto tem como 
objetivo realizar um estudo sobre o framework Grails, demonstrando, por meio de uma 
aplicação simples,como o mesmopermite desenvolver sistemas web de forma ágil e 
eficiente. Além disso, que permiteadotaruma vasta quantidade de artefatos 
implementados em Java, deixando ainda mais rica a produção de sistemas em Grails. 
 
Palavras-chave:nova tecnologia;agilidade; simplicidade; desenvolvimento de sistemas 
web. 
 
Introdução 
Nos últimos anos, o mercado de trabalho vem exigindo maior agilidade e eficiência na 
conclusão do processo de desenvolvimento de sistemas, a partir disto surgiram 
frameworks que têm como objetivo oferecer ao desenvolvedor ferramentas e padrões 
que o ajudam a atender as necessidades impostas pelo mercado. 
Com o objetivo de solucionar alguns problemas de complexidade do desenvolvimento 
em Java para web, foi proposta a criação de frameworks e linguagens alternativas, que 
aproveitam todo o potencial da plataformaJava, e proporcionam maior produtividade. 
Neste contexto surgiu o Grails que é um frameworkopen source, de desenvolvimento 
de aplicações web, que utiliza a linguagem de programação Groovy, a qual é baseada 
em Java e roda sobre a JVM (Java Virtual Machine). Grails foi desenvolvido com o 
intuito de criar sistemas de forma ágil e simples, para isto ele utiliza tecnologias tais 
como os frameworksHibernate e Spring, o padrão MVC (ModelViewControl),a 
ferramentaSiteMesh, dentre outras tecnologias (SMITH e LEDBROOK, p. 3-9, 2009, 
tradução nossa). 
Neste contexto, oSpring é um poderoso container de injeção de dependências, que tem 
como objetivo livrar o desenvolvedor de grandes trabalhos revivendo a questão da 
agilidade no desenvolvimento (CARVALHO, 2006). Já o frameworkHibernate atua no 
Grails por meio do GORM (GrailsObjectRelationalMapping), com o objetivo de 
simplificar os processos de persistência de dados, para a programação orientada a 
objetos, no modelo relacional de banco de dados. Deste modo, auxilia o desenvolvedor 
a ter pouco trabalho com a escrita de códigos de acesso a banco de dados e de 
comandos SQL (Structured Query Language), utilizando o padrão de convenção para 
sua comunicação com as classes e as tabelas do banco (LINDERMANN, 2009). Por 
fim, SiteMesh consiste em um gerenciador e manipulador de layout, que foi criado pela 
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OpenSymphony para auxiliar no desenvolvimento de layouts que seguem o padrão 
decorator, para sistemas grandes. Tal gerenciador auxilia na criação de templates com 
comandos e objetos padrões livrando o desenvolvedor de criar manualmente tais 
estruturas básicas. Vale ressaltar que, por padrão, o SiteMesh vem configurado como o 
provedor de layout do Grails. 
Desta forma, este artigo tem como objetivo mostrar o quão interessante pode vir a ser a 
utilização do frameworkGrails em desenvolvimento de sistemas web, que necessitam 
ser implementados com grande agilidade, bem como com eficiência. 
 
Metodologia 
Para o desenvolvimento deste trabalho, foram realizadas pesquisasem livros, trabalhos 
de conclusão de curso, artigos científicos, guias de usuário e sites com conteúdos 
relacionados a Grails. Além da participação em cursos de introdução a Grails, que 
também foram utilizados para adquirir o conhecimento necessário para execução deste 
trabalho. Todos os documentos e conteúdos pesquisados foram de suma importância 
para o desenvolvimento bibliográfico deste projeto, pois forneceram embasamento 
teórico e prático para entendimento dos conceitos e procedimento relacionados à 
tecnologia Grails.É muito importante ressaltar ainda que durante a realização da 
pesquisa além dos estudos teóricos indicados, com o objetivo de obter maior 
conhecimento e domínio prático sobre a tecnologia estudada, acompanhou-se 
processo de desenvolvimento de um sistema de informação, com Grails. 
 
Resultados e Discussão 
Esta seção apresenta o framework Grails de forma um pouco mais prática. Para isso, 
serão apresentados os passos básicos do processo para a implementação de uma 
aplicação de agenda simples. Além disso, são detalhados alguns dos seus 
comportamentos, assim como a preparação do ambiente do projeto, as classes de 
controle e de domínio, configuração do banco de dados, a camada de visualização e 
algumas outras funcionalidades. 
Para que seja possível utilizar o framework Grails, o primeiro passo a ser executado é a 
criaçãodas variáveis de ambiente do Grails, logo em seguida, deve-se acessar o 
prompt de comando, e navegar até o diretório onde são armazenados os projetos 
baseados em Grailse digitar o seguinte comando: “grailscreate-app [nome do projeto]”, 
para que o projeto seja criado. 
Com isso, será criada uma pasta no diretório corrente com o nome escolhido, neste 
caso o nome definido para o projeto foi “agenda”. Feito isso, toda a estrutura do 
sistema já estará pronta. Neste momento, já é possível executar a aplicação com o 
comando “grailsrun-app”. Isso é concedido pelo fato de o Grails ser “FullStack” e já 
trazer consigo todas as dependências configuradas e funcionando, como por exemplo, 
o Tomcat, banco de dados H2, entre outras ferramentas necessárias. 
Além disso, é necessário trabalhar com as classes de domínio, que representam as 
tabelas do banco de dados, sendo que as mesmas devem conter os atributos (colunas 
do banco) de uma determinada página. Para criar uma domainclassé necessário 
executar o comando “grailscreate-domain-class [nome da domain]”, para este exemplo 
será usado o nome CadastraContato. Após executar o comando, a domain é criada no 
diretório “domain/agenda”.Com a domain existente, é necessário agora criar o 
controlador relacionado a ela, tal procedimento pode ser realizado por meio do 
comando “grailscreate-controller[mesmo nome da domain]”. Após executado o 
comando o controlador da domain é criado no diretório “controller/agenda”.  
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É importante ressaltar que é necessário preencher os atributos da domain criada, neste 
caso, por se tratar de uma agenda, os atributos definidos foram: nome, telefone, 
endereço e e-mail. Para tal fim, é necessário abrir o arquivo “CadastraContato.groovy”, 
que encontra-se dentro do diretório “domain/agenda”, conforme mostra a figura 1. 
 

 
Figura 1: Classe de domínio: CadastraContato 
 
No controller será adotado o scaffold dinâmico, para que o CRUD (Create, Retrieve, 
Update e Delete) seja gerado em memória, para tanto, deve-se implementar o 
controller conforme a ilustra a figura 2. 
 

 
Figura 2: Controlador: CadastraContato 
 
Como visto na linha 4 do código acima (figura 2), o scaffold dinâmico é ativado, ao 
atribuir o valor true. Vale ressaltar que é possível gerar o CRUDde forma estática, ao 
executar o comando “grailsgenerate-all”. 
Após realizar todos os passos descritos anteriormente, é possível executar a aplicação 
para testar o controlador funcionando, com os atributos definidos na domain 
previamente criada. Após executar o comando “grailsrun-app”, será apresentado um 
link para acesso ao sistema, esse link deverá apresentar o nome do controlador.Ao 
clicar no controllerde nome “CadastraContato”, será apresentadoa lista dos cadastros 
efetuados, clicando no botão “Novo CadastraContato”, por conseguinte é apresentada 
a tela de preenchimento dos dados de um novo contato (Figura 3). 
 

 
Figura 3: Tela de cadastro 
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O framework Grails traz consigo um arquivo de configuração para a conexão com o 
banco de dados. Por padrão, ele já vem configurado com o banco de dados H2, mas 
nada impede que possa ser utilizado outro banco de dados para a aplicação, como o 
MySQL e Oracle. No arquivo DataSource.groovy, encontrado no diretório grails-
app/conf, são definidas todas as configurações necessárias para que a conexão da 
aplicação com o banco de dados funcione corretamente. 
 

 
Figura 4: Configuração do driver de conexão do banco de dados. 
 
Conforme pode ser observado na figura 4, é bem simples a chamada do driver de 
conexão com o banco de dados. Na linha 3, à variável driverClassNameéatribuído o 
endereço do driverdo banco escolhido, neste exemplo é utilizado o drive do banco 
padrão do framework (H2 Database). Já os atributos username e password devem ser 
preenchidos de acordo como o que foi configurado no banco de dados escolhido, para 
que o sistema consiga estabelecer a conexão, como também acessar o banco de 
forma correta. 
É importante resslatar que o Grails já traz configurado 3 (três) ambientes de execusão 
da aplicação, o ambiente de desenvolvimento, o de teste e o de produção. O Grails 
também permite que possa ser utilizado um banco de dados para cada ambiente, 
assim como aplicar configurações de comportamentos diferentes. No momento da 
execução da aplicação, é necessário informar qual ambiente será utilizado, por padrão 
o framework grails inicia a aplicação no modo de desenvolvimento, entretanto, caso 
seja necessário, é possível configurar para que seja iniciada no ambiente de produção, 
com o comando “grails prod run-app”, “grails test run-app”, para o modo de teste ou 
“grails dev run-app” para iniciar no ambiente de desenvolvimento. 
Para a camada de visualização da aplicação, existem duas maneiras de gera-la, que 
são: de forma estática ou em memória.No decorrer do desenvolvimento do sistema, 
pode-se usar o modo dinâmico para gerar as gsp’s (Groovy Server Page), mas quando 
partir para a modificação da estrutura das views, é necessário gerá-las com o comando 
[grailsgenerate-all], assim serão criadas, no diretório “grails-app/view”. As views criadas 
nesse diretório estarão diretamente ligadas a determinada closures das classes de 
controle, são elas as create.gsp, edit.gsp, list.gsp e show.gsp. Agsp chamada “_form” é 
responsável por criar os campos das telas de cadastro, esta foi separada para facilitar 
a edição dos campos e desvincula-los da create.gsp. 
Por meio do SiteMesh o Grails criará o layout das páginas, mas nada impede que as 
gsp’s sejam acessadas e modifique-se o código para a maneira desejada. Para isto, 
basta abrir a gsp desejada e editar conforme a necessidade. 
Existe uma vasta quantidade de plug-ins prontos para Grails, o fato de ele utilizar a 
linguagem dinâmica Groovy, derivada do Java, faz com que ele absorva sua vasta 
riqueza, no que diz respeito aos scripts e plug-ins. Portanto Grails permite trabalhar 
com plug-ins de forma bastante simples, fazendo com que em pouco tempo seja 
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possível colocar um plug-in em funcionamento. Sendo assim, para instalar um plug-in, 
utiliza-se o comando “grailsinstall-plugin [nome do plugin]. 
Uma observação muito importante é que cada plug-in necessita de ser configurado 
para que seu funcionamento ocorra da maneira desejada, para tal fim, deve-se seguir a 
orientação da documentação do mesmo, uma vez que a configuração é realizada de 
forma específica para cada plug-in.Vale ressaltar ainda, que existe outra forma de 
instalar um plug-in, a qual baseia-se no arquivo BildConfig.groovy, localizado no dentro 
do diretório grails-app/conf. 
 
Conclusões 
A realidade atual no mercado de trabalho é a necessidade de desenvolvimento de 
sistemas de forma ágil e prática e que facilitam o trabalho dos desenvolvedores, 
aproveitando seu tempo em focar na criatividade do processo de desenvolvimento, ao 
invés de configurações e visualização. 
Uma introdução ao frameworkGrails foi apresentada neste projeto, bem como foram 
descritas informações sobre algumas das ferramentas nativas do Grails como o Spring, 
Hibernat e SiteMesh. 
Uma breve explicação prática foi abordada neste projeto, tais como preparação do 
ambiente, classes de domínio e controladores, conexão com o banco de dados, 
camada de visualização da aplicação e plug-ins, são bastante importantes para quem 
está iniciando na aprendizagem deste framework. 
Sendo assim, baseando-se nos estudos expostos no decorrer deste trabalho é possível 
compreender que o framework Grails apresenta-se como uma tecnologia inovadora, 
que possui como objetivo tornar ágil o processo de desenvolvimento de sistemas web, 
e ao mesmo tempo, oferecer todo o poder da plataforma Java. Para tanto, tal 
framework baseia-se em diversas tecnologias já consolidadas. 
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Resumo 

Para tornar mais fácil os recursos de mapeamento para as aplicações Android 
foram criadas pela Google asAPI’s de mapas para aplicações android. Essas 
API’sincluem bibliotecas externas de mapas que oferecem recursos que podem ser 
modificados. A partir desse mapa podem-se criar vários elementos em outros projetos 
que utilizam mapas, como por exemplo, fazer marcação de lugares e, através do 
servidor percorrendo vetores de latitude e longitude, desenhar e marcarum caminho 
percorrido. Este trabalho apresenta a utilização dessa API para construção de um 
aplicativo para dispositivos móveis que define a rota de qualquer ponto da cidade de 
Palmas até a Faculdade Católica do Tocantins. 
 
Palavras-chave: Definição de Rota, Dispositivos Móveis, Android, Google Maps. 
 
Introdução 

O Android possui extensões que possibilitam a criação de ambientes de 
desenvolvimento usando bibliotecas externas específicas, como por exemplo, o Google 
APIs. As classes da biblioteca Mapas oferecempossibilidades como: built-in download, 
renderizar e cache de Mapas, além de uma variedade de opções de exibição e 
controles (Google, 2012). 

O Google Maps possui uma biblioteca de chaves que possibilita chamadas de 
métodos da classe  MapViewque possui  uma subclasse de ViewGroup na biblioteca 
padrão do Android. A MapView exibe um mapa com os dados obtidos a partir do 
serviço do Google Maps. Quando o MapView tem foco, ele pode capturar teclas 
pressionadas e gestos de toque para deslocar e fazer zoom no mapa automaticamente, 
incluindo manipulação de solicitações marcações adicionais no mapa[2]. Ele também 
fornece todos os elementos da interface do usuário necessários para que os usuários 
controlem o mapa. O aplicativo também pode usar métodos da classe MapView para 
controlar o MapView e desenhar uma série de tipos de sobreposição na parte superior 
do mapa (Javafree, 2012). 

Em geral, a classe MapView possibilita a interação de diversos recursos  em 
torno da API do Google Maps que permite que seu aplicativo manipular dados do 
Google Maps através de métodos de classe e que lhe permite trabalhar com mapas e 
dados. 
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Esse projeto tem como objetivo auxiliar no acesso de novos acadêmicos ou 
participantes de eventos na Faculdade Católica do Tocantins possibilitando um acesso 
rápido e fácil, com localização precisa, distancia a percorrer e acesso às principais 
notícias do portal institucional. 
 
Metodologia 
 Para realização deste trabalho foram realizados estudos em livros e sites 
especializados em desenvolvimento para dispositivos móveis utilizando a plataforma 
android. 
 Nesses estudos, foi identificado que as API’s do Google Maps seriam de suma 
importância no processo de identificação da rota e desenho da rota. A partir disso, 
iniciaram os testes para realizar o desenvolvimento da aplicação. 

No desenvolvimento deste projeto, denominado de Católica Maps foram 
utilizados APIs do Google Mapspara manipular o mapeamento da área onde seriam 
definidas as rotas[2].  

Além disso, para uma maior interatividade houve ainda a necessidade de utilizar 
WebService integrando ao sistema para buscar dados do portal da Faculdade Católica 
do Tocantins. 

 
Resultados e Discussão 

O resultado obtido foi a construção de um aplicativo android (apk) para 
dispositivos móveis com recursos de localização, distancia percorrida e marcação no 
mapa, onde traça uma rota do melhor caminho a percorrer para sair de qualquer ponto 
da cidade de Palmas até a Faculdade católica do Tocantins. As Figuras 1 e 2 
apresentam as telas principais do sistema. 

 

 
Figura 1 – Tela Inicial da Aplicação 
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Figura 2 – Mapa com a rota definida 

 
Para utilizar o aplicativo, o usuário deve instalar o aplicativo em um celular com o 

sistema operacional android e que possua a funcionalidade de GPS. Após habilitar a 
opção GPS do celular, o usuário deve clicar na opção Como Chegar (Figura 1) e o 
aplicativo irá processar, gerar e apresentar o resultado com a rota gerada (Figura 2). 

 
Conclusões 

Após as realizações de testes em diferentes partes da cidade de Palmas foi 
possível verificar que o aplicativo funciona corretamente e informa a rota conforme os 
dados disponibilizados pelo Google Maps. O projeto será utilizado para auxiliar os 
participantes do IV Workshop Tocantinense de Sistemas de Informação que poderão 
baixar o aplicativo para identificar como chegar ao evento que será realizado em 
novembro de 2012 na Faculdade Católica do Tocantins.  
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Resumo 

Este artigo apresenta o resultado do desenvolvimento de um dos módulos de um 
Sistema de Estatística que foi desenvolvido utilizando a linguagem Java e possibilita a 
realização dos seguintes cálculos: média; variância populacional; variância amostral; 
desvio padrão populacional; desvio padrão amostral; coeficiente de variação 
populacional; coeficiente de variação amostral; e desvio absoluto médio. 
 
Palavras-chave: Software, Cálculos Estatísticos. 
 
Introdução 

A estatística é uma parte da matemática aplicada que possui um grau de 
incerteza, o qual é investigado pela distribuição de probabilidade da variável em 
estudo. A matemática fornece conceitos e operações necessárias ao estudo da 
estatística, e a estatística mantém a relação de complemento, quando utilizada como 
instrumento de pesquisa em cada área (MAGALHÃES, 2005; MORETTIN, 2000; 
NETO, 2002). 

A estatística teve acelerado desenvolvimento a partir do século XVII, através dos 
estudos de BERNOULLI, FERMAT, PASCAL, LAPLACE, GAUSS, GALTON, 
PEARSON, FISHER, POISSON, KOLMOGOROV e outros que estabeleceram suas 
características essenciais.Ela não alcançou ainda um estado definitivo. Continua a 
progredir na ação direta do desejo de investigação dos fenômenos coletivos. 

A Estatística é considerada como Ciência no sentido do estudo de uma 
população e mantém com a Matemática uma relação de dependência, solicitando-lhe 
auxílio, sem o qual não poderia desenvolver-se. Com as outras Ciências mantém a 
relação de complemento, quando utilizada como instrumento de pesquisa. 

A utilização da estatística geralmente envolve cálculos complexos e uma grande 
quantidade de dados. Neste contexto, a utilização de softwares de computador para 
auxiliar na resolução de cálculos estatísticos é de fundamental importância para 
minimizar a ocorrência de erros de cálculo e facilitar a manipulação de grandes 
volumes de dados.  
Este artigo apresenta um dos módulos de um Sistema de Estatística que foi 
desenvolvido para realizar os seguintes cálculos: média; variância populacional; 
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variância amostral; desvio padrão populacional; desvio padrão amostral; coeficiente de 
variação populacional; coeficiente de variação amostral; e desvio absoluto médio. 
 
Metodologia 
 O presente trabalho apresenta as ferramentas de medidas de tendência central 
e medidas de dispersão da Estatística Descritiva para variáveis discretas, as quais 
foram implementadas na linguagem Java. O trabalho é fruto da junção das disciplinas 
de Probabilidade e Estatística com Linguagens e Técnicas de Programação III 
ministradas pelos professores Antônio Rafael de Souza Alves Bôsso e Ivan Xavier, 
respectivamente, na turma do 3º período do curso de sistema de informação do 
primeiro semestre de 2012 da Faculdade Católica do Tocantins (FACTO). 

A junção das disciplinas foi de suma importância para os alunos do curso do 3º 
período de 2012/01 da FACTO, pois através dos cálculos estatísticos foi possível 
seguir um raciocínio lógico para estudar os conceitos básicos da disciplina de 
programação III, e dos conceitos necessários a implementação das ferramentas 
estatísticas. 

Para realização deste trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico e 
entrevista com professores de estatística para identificar quais os cálculos estatísticos 
que seriam desenvolvidos neste sistema. As principais referências utilizadas foram 
(DEITEL e DEITEL, 2003) para os estudos sobre a linguagem Java e (MAGALHÃES, 
2005; MORETTIN, 2000; NETO, 2002) para os conhecimentos de estatística aplicada. 
 Após essa definição, foram realizadas simulações na ferramenta de planilhas 
eletrônicas Excel para o correto entendimento sobre aquilo que deveria ser 
desenvolvido. Em seguida, o sistema foi dividido em quatro módulos que seriam 
desenvolvidos separadamente para uma futura integração. 

Para o desenvolvimento do código, utilizou-se a linguagemJava eIDE (Ambiente 
integrado para desenvolvimento de software) NetBeansversão 7.1 e pesquisas na 
documentação da linguagem Javano site dos desenvolvedores. 

 
Resultados e Discussão 

Como foi citado na seção que apresenta a metodologia utilizada, antes de iniciar 
o desenvolvimento do Sistema de Estatística, foram realizadas simulações no Excel 
para que os desenvolvedores pudessem obter um conhecimento aprofundado daquilo 
que seria desenvolvido. Essa fase foi utilizada como o levantamento de requisitos deste 
módulo do Sistema. A Figura 1 ilustra a simulação dos cálculos citados anteriormente. 
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Figura 1 – Simulação dos cálculos em Excel. 

 
A partir do entendimento sobre como deveria ser o desenvolvimento do software, 

isto é, forma de entrada de dados, processamento dos cálculos e formato dos dados de 
saída, deu-se início à codificação do sistema. A Figura 2 ilustra o resultado obtido com 
a implementação deste módulo. 
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Figura 2 – Resultado da implementaçãode um dos módulos do sistema de 
cálculos estatísticos. 

 
Para utilização da funcionalidade representada na Figura 2, tem-se os seguintes 

passos:  
1. No campo “Quantidade de Linhas” deve-se inserir a quantidade de linhas que 

o usuário precisa para inserir os dados e escolher a opção Criar;  
2. Em seguida o usuário deverá inserir os dados na coluna XI (que são os 

dados da pesquisa), e no fideverá ser informada a quantidade de vezes que 
esse dado se repetiu na pesquisa. 

3. Por fim, o usuário deverá escolher a opção Calcular para que sejam 
apresentados os resultados nas demais colunas. 

 
Conclusões 

Ao final, observou-se que o sistema abordou todos os cálculos propostos para 
este módulo. Na área ária de Estatística, acredita-se que o sistema proporcionará 
muitos benefícios aos que trabalhão com dados e representar mais agilidade sem 
complicação nos resultados.    

Ainda há planos futuros para incrementar esta aplicação, com a junção dos 
módulos que foram desenvolvidospor outros grupos com outros cálculos e a geração 
de gráficos 
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Resumo 

Este artigo apresenta um software que calcula operações de Probabilidade 
Estatística, assim permitindo para o usuário inserir dados precisos. Depois disso, o 
mesmo terá como conclusão uma tabela contendo os resultados finais. O programa 
também tem um menu com opções que permite ao usuário editar os dados, informar na 
tela em outra janela o resultado final, um tutorial básico de como utilizar o programa e 
um item do menu que informa dados dos programadores e sistemas usados. 
 
Palavras-chave: software, orientação a objetos; probabilidade e estatística. 
 
Introdução 

A realização de cálculos estatísticos é útil em pesquisas nas mais diversas áreas 
do conhecimento. Por ser uma ciência que lida com grandes volumes de dados e 
necessita de apresentar resultados numéricos precisos, a estatística se utiliza 
constantemente das novas tecnologias para garantir que seus resultados sejam os 
mais confiáveis o possível (MAGALHÃES, 2005; MORETTIN, 2000; NETO, 2002). 

Este artigo apresenta um dos módulos de um Sistema de Estatística que foi 
desenvolvido para realizar os seguintes cálculos: a média aritmética, variância 
populacional, desvio padrão populacional, amplitude total, coeficiente de variação, 
desvio absoluto médio, entre outros. 
 
Metodologia 

Para realização deste trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico e 
entrevista com professores de estatística para identificar quais os cálculos estatísticos 
que seriam desenvolvidos neste sistema. 
 Após essa definição, foram realizadas simulações na ferramenta de planilhas 
eletrônicas Excel para o correto entendimento sobre aquilo que deveria ser 
desenvolvido. Em seguida, o sistema foi dividido em quatro módulos que seriam 
desenvolvidos em Java (DEITEL e DEITEL, 2003) separadamente para uma futura 
integração.  
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Resultados e Discussão 

O Projeto consiste em calcular operações de probabilidade estatísticas como a 
média aritmética, variância populacional, desvio padrão populacional, amplitude total, 
coeficiente de variação, desvio absoluto médio e outras. A Figura 1 apresenta uma 
planilha de Excel que foi utilizada para se obter o entendimento sobre quais as funções 
que deveriam ser implementadas no programa. 
 

 
Figura 1 – Planilha do Excel com os dados estatísticos a serem desenvolvidos no 

programa. 
 

Na tela inicial, geral o programa apresenta três abas. A primeira aba é apenas para 
receber os dados iniciais como o Xi mínimo, Xi máximo e a quantidade de classes para 
depois gerar uma tabela conforme representado pela Figura 2. 
 

 



 

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

 

 
246 

 

Figura 2 - Tela inicial do programa onde são inseridos os dados iniciais. 
 

Quando iniciado, somente a aba ‘Dados Iniciais’ está desbloqueada, as outras 
iniciam bloqueadas. No menu principal, acontece à mesma coisa, somente os itens de 
menu da opção ‘Arquivo’ iniciam desbloqueados.  Ao clicar no botão ‘Gerar Tabela’, o 
programa verifica se ocorre algum tipo de erro nos dados inseridos, assim informando o 
mesmo. Se não houver nenhum erro, irá desbloquear as outras abas deixando agora 
apenas a primeira aba bloqueada. No menu principal também ocorrerá mudanças de 
desbloqueio. Após ter clicado no botão, a aba ‘Tabela’ irá abrir. A Figura 3 ilustra o 
resultado gerado a partir dos dados iniciais. 
 

 
Figura 3 - Resultado gerado a partir dos dados iniciais. 

 
Dependendo dos dados inseridos, será criada uma tabela contendo a 

numeração da quantidade de classes informada e as próprias classes. Após isso, o 
usuário deve inserir os fi de todos os campos, não deixando nenhum campo em 
branco, senão irá mostrar uma mensagem de erro, assim não liberando a próxima aba. 
Feito o processo de inserção dos dados, deve-se clicar no botão ‘Calcular’ finalizando o 
procedimento. Uma observação importante – fi recebe apenas números inteiros. Com o 
procedimento concluído, o programa irá calcular e informar os conteúdos restantes de 
todos os outros campos, como visto na Figura 3. A terceira e ultima aba é 
desbloqueada apos isso para apresentação do resultado – conforme pode ser visto na 
Figura 4. 
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Figura 4 - Tela com os dados dos resultados finais. 

 
A terceira aba somente mostra os resultados finais das operações estatísticas 

requeridas. Note que a aba ‘Tabela’ continua desbloqueada, pois o usuário pode ter o 
acesso à tabela novamente que foi criada anteriormente. Pode-se também recalcular a 
tabela com novos dados assim logicamente mudando os resultados finais. 

 
Conclusões 
 Após a implementação, foi obtido o módulo do programa feito para facilitar os 
cálculos de Média Aritmética, Variância Populacional, Desvio Padrão Populacional, 
Amplitude Total, Coeficiente de Variação, Desvio Absoluto Médio e obter resultados 
precisos em curto prazo. 
. 
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Resumo 

Este artigo apresenta os resultados obtidos após a conclusão da primeira turma 
do curso de inclusão digital para comunidades quilombolas realizado pelo curso de 
Sistemas de Informação da Faculdade Católica do Tocantins. Além de apresentar os 
resultados, este trabalho apresenta ainda algumas informações sobre as ações 
desenvolvidas para que fosse possível a realização do projeto, bem como faz alguns 
apontamentos sobre a previsão para continuação dos cursos. 
 
Palavras-chave: Inclusão Digital, Comunidades Quilombolas, Tocantins. 
 
Introdução 
 As Novas Tecnologias da Informação e Comunicação são parte fundamental do 
cotidiano das pessoas tanto no campo profissional quanto pessoal. O acesso a 
computadores e dispositivos móveis (como celulares e tablets) já não é mais privilégio 
das classes A e B e são utilizados para diversas atividades. 
 Nos anos 2000, o crescimento da classe C, D e E obteve índices que 
surpreenderam a população e o governo. Do início de 2003 até 2011, a classe C 
dobrou em quantidade conforme aponta pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) (GASPARIN, 2011). 
 Outro dado importante sobre o acesso às novas tecnologias está em um 
relatório divulgado em 2010 pela Akamai (empresa que fornece serviços para entrega 
de conteúdo via web) que indicou que o Brasil ficou na oitava posição no mundo entre 
os países que mais usaram a internet em 2010. O estudo é resultado da coleta de 
dados, realizada periodicamente pela empresa, em sua rede global de 70 mil 
servidores.  Neste último levantamento, o Brasil ficou na oitava posição no uso ou 
acesso à Internet, registrando mais de 12 milhões de acessos em IPs únicos 
(PCWORLD, 2010). 
 Com esse crescimento e com o uso das tecnologias em diversas atividades do 
cotidiano como, por exemplo, a elaboração de documentos para assuntos domésticos, 
trabalho acadêmicos, navegação a sites de entretenimento na internet, acesso a e-
mails particulares, acesso a redes sociais, realização de compras, acesso a serviços 
bancários pela internet, acesso a e-mail profissional, acesso a documentos sigilosos do 
ambiente de trabalho, cresce também a preocupação da exclusão social daqueles que 
não possuem as competências necessárias para “sobreviver” na era digital. 
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Após estudos realizados junto ao setor do Governo do Estado denominado 
Coordenação de Afrodescendentes da Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos 
(SEJUDH)que é responsável por realizar ações de acompanhamento e monitoramento 
de comunidades Quilombolas no Estado, concluiu-se que essas pessoas possuem 
grandes chances de serem excluídos socialmente por falta de acesso às novas 
tecnologias. 

As comunidades quilombolas são grupos étnico-raciais, segundo critérios de 
auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais 
específicas e com ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão 
histórica sofrida, conforme Decreto nº 4887/03 da Presidência da República. Essas 
comunidades possuem direito de propriedade de suas terras consagrado desde a 
Constituição Federal de 1988 (MDS, 2012). 

No Brasil os quilombolas se constituíram dos escravos que fugiram para locais 
chamados de quilombos. Nestes locais eles procuravam se esconder para que não 
fossem descobertos e voltassem às atividades escravizarias. A partir dai se formaram 
os quilombolas que na qual vêm da denominação do local que eles se refugiaram, os 
quilombos. 

Segundo o MDS (2012), um levantamento da Fundação Cultural Palmares (FCP) 
mapeou 3.524 comunidades quilombolas no Brasil, no entanto, há outras fontes que 
estimam cerca de 5 mil comunidades. 

No Estado do Tocantins existem 28 comunidades certificadas que totalizam uma 
população de aproximadamente 2500 pessoas que vivem em áreas urbanas ou rurais. 

O projetivo visa contribuir para o uso consciente dos softwares, da internet e dos 
computadores capacitando cidadãos de comunidades Quilombolas para que eles 
estejam verdadeiramente incluídos social e digitalmente na era da informação. 
 
Metodologia 
 Para realização deste projeto foram necessárias diversas ações de pesquisa. 
Primeiramente, foi necessário realizar um levantamento, por meio de um projeto de 
Iniciação Científica do Curso de Sistemas de Informação da Faculdade Católica do 
Tocantins que, juntamente coma Coordenação de Afrodescendentes da 
SEJUDHanalisou quais as comunidades Quilombolas do Tocantins estavam 
disponíveis para realização dos cursos. 
 Em seguida foi realizado um estudo que envolveu os professores e alunos do 
Curso de Sistemas de Informação e os técnicos da SEJUDH para definir e apresentar 
um plano de viabilidade logística e financeira para formalização da parceria público-
privada que executaria o projeto. 
 Firmada a parceria entre a Faculdade Católica do Tocantins e o Governo do 
Estado, passou-se aos estudos sobre quais os conteúdos deveriam ser apresentados 
aos alunos de maneira que eles pudessem ter um melhor aproveitamento do ensino 
conforme a disponibilidade de horas aula que o curso viria a ter. 
 Após a definição e elaboração dos conteúdos, uma comitiva foi designada para 
visitar a comunidade de Barra da Aroeira do município de Santa Teresa que seria a 
primeira a receber o curso de Inclusão Digital, pois ela estava distante apenas 40 km 
da cidade de Palmas onde os cursos estão sendo realizados. 

 
Resultados e Discussão 

O curso para primeira turma de Inclusão Digital em Comunidades Quilombolas 
ocorreu nos meses de abril e maio de 2012 nos laboratórios de informática da 
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Faculdade Católica do Tocantins onde a comunidade recebeu aulas de informática 
básica e avançada com os seguintes conteúdos: história dos computadores e seus 
benefícios; manutenção de computadores (teoria e prática);introdução à rede de 
computadores; utilização do sistema operacional Windows e pacote Microsoft Office; e 
conceitos básicos de uso da internet. 

As aulas foram ministradas por alunos e professores do curso de Sistema de 
Informação da Faculdade Católica do Tocantins. As aulas foram realizadas durante 
quatro finais de semana totalizando uma carga horária de 32 horas (8 horas por dia) 
para uma turma de 20 membros da comunidade cuja faixa etária varia entre 15 e 29 
anos. A Figura 1 representa um momento de interação durante a primeira aula. 
 

 
Figura 1 – Momento de interação entre alunos na primeira aula. 

 
 Após a realização do curso para primeira turma, foi aplicado um questionário 
visando analisar a qualidade do curso. Dentre os pontos analisados, destacam-se: o 
local das aulas (Figura 2), material didático (Figura 3), conteúdo das aulas (Figura 4), 
didática dos professores (Figura 5) e participação dos alunos (Figura 6). 
 

 
Figura 2 –Resultado da Avaliação do Local das Aulas. 
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Figura 3 –Resultado da Avaliação do Material Didático. 

 

 
Figura 4 –Resultado da Avaliação do Conteúdo das Aulas. 

 

 
Figura 5 –Resultado da Avaliação da Didática dos Professores. 

 

 
Figura 6 –Resultado da Avaliação da Participação dos Alunos. 
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 Ao analisar os resultados das Figuras 2 a 5 foi possível perceber que as aulas 
atenderam às expectativas da comunidade, pois todas as avaliações estiveram entre 
ótimo e bom. No entanto, na Figura 6 foi possível perceber que parte dos alunos da 
comunidade considerou o a participação deles como regular e até ruim. Nesse sentido, 
pretende-se trabalhar para que nas próximas turmas haja uma melhor participação dos 
alunos. 
 Vale ressaltar que o projeto tem uma duração de dois anos e pretende ministrar 
cursos para uma ou duas comunidades por semestre letivo. A previsão é de que no 
segundo semestre de 2012 a comunidade do município de Brejinho de Nazaré participe 
do projeto. 
 
Conclusões 

Ao propor um projeto de extensão voltado para Inclusão Digital, o Curso de 
Sistemas de Informação da Faculdade Católica do Tocantins se insere no contexto da 
Inclusão Social por meio de Novas Tecnologias atuando diretamente na comunidade 
para contribuir com sua transformação. Além disso, insere os alunos instrutores e 
alunos da comunidade em um contexto social que irá auxiliar na sua formação pessoal 
e profissional. 
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Resumo 
 Este artigo apresenta o resultado das pesquisas realizadas para o levantamento 
das Comunidades Quilombolas do Estado do Tocantins, analisar a sua infraestrutura e 
o nível de conhecimento dos membros das comunidades para definir uma metodologia 
de realização de cursos de Inclusão de Digital nessas comunidades. 

 
Palavras-chave: Inclusão Digital, Comunidades Quilombolas. 
 
Introdução 
 A presença dos negros no Brasil iniciou-se com a chegada dos escravos de 
origem africana para trabalharem na lavoura de cana-de-açúcar, no período colonial. 
Estes eram trazidos pelos portugueses nos navios negreiros alcunhados como 
tumbeiros que devido às péssimas condições de higiene e falta de alimentação muitos 
pereciam no trajeto de África para o Brasil (Fraga 2006). 

Devido às torturas sofridas pelos negros e as más condições de vida, os 
escravos começaram a se organizar e fugir daquelas cruéis situações de castigo, 
impostas pelos senhores do engenho. As comunidades passaram a se agrupar em 
locais distantes mata formando os grupos conhecidos como Quilombos. O mais 
importante quilombo do Brasil foi o quilombo dos Palmares situado na Serra da Barriga 
em Alagoas, onde foi liderado por Zumbi dos Palmares, que acabou sendo dizimado 
em 1695 pelo bandeirante paulista Domingos Jorge Velho contratado pelo poder 
colonialista. 

No século XIX, logo após a Revolução Industrial, a Inglaterra estava com sua 
economia encharcada de produtos industrializados e necessitava de um mercado para 
vendê-los. Portugal era seu principal parceiro comercial, que detinha controle sobre 
varias colônias que tinham escravos, visando a venda dos seus produtos. Os ingleses, 
então, resolveram pressionar Portugal para que libertasse seus escravos. 

Devido a grande pressão imposta pelos ingleses, os escravos no Brasil 
começaram a ser libertados através de várias leis, como a do Sexagenário, do Ventre 
Livre e depois a Lei Áurea que libertou os demais escravos daquela época. 

Com a falta de meios e locais para os escravos libertados, muitos morreram nas 
estradas e vários permaneceram nas fazendas para não morrerem de fome, vários 
migraram para os grandes centros populacionais, como São Paulo e Rio de Janeiro, 
fazendo com que surgissem as favelas. 
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Este problema reflete até os dias de hoje onde uma grande parte da população 
brasileira afro descendente ainda sofre com a falta de acesso a serviços básicos, bem 
como o acesso à informação e inclusão digital. 

Apesar do constante avanço da tecnologia e o aumento gradativo do número de 
brasileiros conectados à internet, ainda existe uma grande parcela da população, 
dentre estes os quilombolas, que não possui acesso a tecnologia. Em um mundo 
globalizado e cada dia mais dependente dos computadores, a falta de acesso e 
conhecimento sobre o mundo digital pode determinar a falta de oportunidades para os 
que não dominam esta tecnologia. 

No que se refere as comunidades quilombolas, uma das dificuldades 
enfrentadas para que tenham acesso ao mundo digital consiste na localização dos 
povoados que acaba dificultando a chegada da tecnologia. No estado do Tocantins, as 
comunidades ficam localizadas principalmente na região do Jalapão.   

No Tocantins, existem cerca de 15 comunidades quilombolas formalmente 
reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares e pelo governo federal em 2003 que 
agora participam de um programa de reestruturação que prevê a substituição das 
antigas casas de palha, bem como a chegada da energia elétrica.  

Porém, em relação à inclusão digital, ainda torna-se necessário realizar um 
estudo para definir quais metodologias poderiam ser aplicadas para permitir a 
capacitação e o acesso a informática nestas comunidades. Para tentar amenizar o 
problema, o presente projeto propõe capacitar e formar multiplicadores do 
conhecimento responsáveis por disseminar o conhecimento na área de informática 
dentro das comunidades quilombolas. 

Neste contexto, o presente projeto tem o objetivo realizar um estudo com o 
intuito de identificar propostas viáveis para realizar a inclusão digital em comunidades 
quilombolas, permitindo que os integrantes destas comunidades adquiram 
conhecimentos necessários para o manuseio de computadores e o bom entendimento 
das informações que circulam na rede. 
 
Metodologia 

Para realização deste trabalho, primeiramente será identificada a real situação 
das comunidades quilombolas quanto à infraestrutura e nível de conhecimento da 
população quanto ao uso do computador. Para isso serão realizadas entrevistas e 
visitas às comunidades para coleta de informações como o nível de instrução e 
conhecimento dos integrantes da comunidade, bem como identificar quais limitações 
de estrutura das comunidades. 

 
Resultados e Discussão 

Um dos grandes desafios no que se refere ao acesso digital ainda é definir os 
conceitos de inclusão e exclusão digital. Para Helena Silva (Silva et al 2005), doutora 
em engenharia de produção pela UFSC, o conceito de inclusão digital não se refere 
somente ao acesso aos equipamentos, é preciso que que as pessoas sejam 
capacitadas a trabalhar com a tecnologia. 

Este posicionamento é reforçado por Oliveira (Tarapanoff et al 2002) que afirma 
não ser possível existir uma sociedade da informação sem reduzir o analfabetismo em 
informação. Não basta apenas ensinar a trabalhar com dispositivos ou mesmo 
reconhecer elementos de interface, é preciso que as pessoas tenham habilidade de 
localizar, filtrar, avaliar e criticar a informação eletrônica. 
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 Buzzato (Buzato apud in Silva 2005) faz um comparativo entre a inclusão digital 
e a alfabetização. Para ele, pessoas alfabetizadas não são necessariamente letradas, 
pois mesmo sabendo ler e escrever muitas pessoas conseguem apenas decodificar as 
palavras ao invés de interpretar a informação por trás de uma frase ou elemento 
gráfico.  
 No contexto da inclusão digital para comunidades quilombolas, diversos projetos 
tem sido propostos com o intuito de preparar estas comunidades para o acesso ao 
mundo digital. Este é o caso do projeto Mocambos (Mocambos, 2011) que propõe a 
criação de uma rede formada por quilombos e associações culturais de afro 
descendentes e do projeto “Quilombolas em Rede”(Quilombolas em Rede 2011) que 
propõe a interconexão de dezessete comunidades buscando a auto-sustentabilidade. 
 No Tocantins, durante as pesquisas para realização deste trabalho foram 
identificadas as 28 comunidades com uma população de aproximadamente 2200 
habitantes. A Tabela 1 apresenta o resultado do levantamento das comunidades. 
 
 

Tabela 1 – Comunidades quilombolas certificadas no Tocanttins 

Nº MUNICÍPIO COMUNIDADE 
DISTANCIA DE 
PALMAS EM KM 

1 Almas Baião 300 

2 Aragominas Pé do Morro 
420 

3 Aragominas Projeto da Baviera 

4 Araguatins Ilha São Vicente N/A 

5 Arraias Kalunga do Mimoso 660 

6 Arraias Lagoa da Pedra N/A 

7 
Brejinho de 
Nazaré 

Córrego Fundo 

446 
8 

Brejinho de 
Nazaré 

Curralinho do Pontal 

9 
Brejinho de 
Nazaré 

Malhadinha 

10 
Brejinho de 
Nazaré 

Manoel João 

11 
Chapada da 
Natividade 

Chapada da Natividade 
213 

12 
Chapada da 
Natividade 

São José 

13 Dianópolis Lajeado 346 

14 
Dois Irmãos do 
Tocantins 

Santa Maria das 
Mangueiras 

185 

15 Dona Inês Cruz da Menina N/A 

16 Filadélfia Grotão 498 

17 Jaú do Tocantins Rio das Almas 384 

18 Mateiros 
Carrapato, Formiga e 
Ambrósio 341 

19 Mateiros Mumbuca e arredores 

20 Monte do Carmo Mata Grande 89 
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21 Muricilândia Dona Juscelina 575 

22 Natividade Redenção 218 

23 
Porto Alegre do 
Tocantins 

Laginha e áreas 
vizinhas 

310 
24 

Porto Alegre do 
Tocantins 

São Joaquim e áreas 
vizinhas 

25 
Santa Fé do 
Araguaia 

Cocalinho e Arredores 454 

26 
Santa Rosa do 
Tocantins 

Distrito do Morro de São 
João 

166 

27 
Santa Teresa do 
Tocantins 

Barra do Aroeira 86 

28 
São Félix do 
Tocantins 

Povoado do Prata e 
arredores 

386 

 
 Junto com este levantamento, constatou-se ainda que não existe infraestrutura 
para realização de cursos de Inclusão Digital nas comunidades quilombolas, no 
entanto, foi constado que muitos membros da comunidade já frequentam escolas onde 
existe a presença do computador. Sendo assim, foi definido que a seleção de alunos 
para participar do projeto deveria levar em consideração a possibilidade de esses 
alunos serem possíveis replicadores deste conhecimento dentro da comunidade. 

Aliado à falta de infraestrutura e à distância que existe entre as comunidades e a 
cidade de Palmas, onde serão realizados os cursos, definiu-se a seguinte metodologia: 

 Em comunidades cuja distância é menor que 250 km, os membros da 
comunidade deverão ser levados até a cidade de Palmas em quatro finais de 
semana e cumprirão 8 horas do curso por vez totalizando as 32 horas do curso; 

 Em comunidades cuja distância é maior que 250 km, os membros da 
comunidade deverão ser levados até a cidade de Palmas e dois finais de 
semana e cumprirão 16 horas do curso por vez totalizando as 32 horas do curso. 
No primeiro caso será necessário providenciar somente alimentação para os 

alunos, pois eles deverão retornar às comunidades no mesmo dia, no entanto, no 
segundo caso será necessário providenciar alimentação e hospedagem, pois os alunos 
deverão pernoitar na cidade de Palmas. 

 
Conclusões 

A partir dos estudos realizados foi definida uma metodologia que viabiliza o 
projeto do ponto de vista logístico e, além disso, maximiza a quantidade de pessoas da 
comunidade que poderão vir a ser atingidos pelo projeto uma vez que visa a 
capacitação de pessoas que possuem um perfil de replicadores do conhecimento. 
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Resumo 

Este artigo apresenta uma proposta de desenvolvimento de um aplicativo para 
dispositivos móveis que possuem o sistema operacional android para realização do 
cálculo automatizado da área foliar. O cálculo da área foliar pode render dados 
importantes para pesquisas que são realizadas nas ciências agrárias e do meio 
ambiente, mas não tem sido realizado rotineiramente na Faculdade Católica do 
Tocantins decorrente da dificuldade de obtenção dessa informação por meio de 
processo manual.  
 
Palavras-chave: Dispositivos Móveis, Cálculo Automatizado, Área Foliar. 
 
Introdução 

A Faculdade Católica do Tocantins tem se fortalecido nos cursos das áreas 
Agrárias e Ambientais, pois tem na sua missão o foco no desenvolvimento sustentável 
da região Amazônica (CATÓLICA, 2012). Exemplo disso é que em agosto de 2012 teve 
início a primeira turma do curso de Engenharia Ambiental que, juntamente com os 
cursos de Agronomia, Zootecnia e Gestão Ambiental, formam o grupo de cursos das 
áreas Agrárias e Meio Ambiente da Faculdade Católica do Tocantins. 

Esses cursos possuem uma infraestrutura de pesquisa bastante ampla que 
envolve viveiros de plantas, ambientes para criação animal, espaço para experimentos 
com diversas culturas, área de hidroponia, cultivo de hortaliças, entre outros. Além 
disso, existem atualmente 6 (seis) doutores atuando na Faculdade Católica nesses 
cursos, fazendo com que o incentivo à pesquisa seja bastante difundido entre os 
alunos. 

Nessas áreas, diversas atividades de ensino e pesquisa envolvem o cálculo da 
Área Foliar, como pode ser visto em ADAMI et. al. (2007), WILCKEN (1999), SANGOI 
et. al. (2007) e NASCIMENTO et. al. (2002). No entanto, decorrente da dificuldade de 
realizar este cálculo atualmente, os professores não tem se utilizado amplamente 
desse tipo de informação em suas pesquisas e, quando eles necessitaram 
obrigatoriamente desses dados, o trabalho é realizado manualmente ou até enviado 
para outras IES foram do estado. 

Neste cenário, a proposta deste projeto é o desenvolvimento de um aplicativo 
para dispositivos móveis que possibilite que, a partir de uma simples fotografia das 
folhas, seja realizado o cálculo automatizado da área foliar de um conjunto de folhas de 
maneira a dinamizar o processo de cálculo. 
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Metodologia 
Para o desenvolvimento do aplicativo, o primeiro passo será estudar a 

integração do ImageJ(NIH, 2012) à tecnologia Android(Google, 2012) e realizar testes 
de captura de imagens e cálculo da área foliar utilizando os recursos básicos do 
ImageJ. 

Feito isso, serão realizados testes com o ImageJ para analisar quais os 
mecanismos de ajuste de imagens são necessários ao contexto das pesquisas 
realizadas na Faculdade Católica para facilitar o processo de captura de imagem e 
cálculo da área foliar.  

Após esses processos, serão realizados testes comparativos entre os resultados 
obtidos pelo aplicativo e dados coletados utilizando técnicas manuais para avaliar o 
grau de eficiência do software desenvolvido. 

Em outras palavras,o que será desenvolvido é um aplicativo que, a partir de uma 
simples fotografia, irá armazenar a imagem e apresentar o resultado da área foliar.  

O aplicativo será desenvolvido utilizando a tecnologia Android e terá seu código 
disponibilizado para modificação e evolução pela comunidade. Para o cálculo da área 
foliar será utilizado o ImageJ que é um software de código aberto desenvolvido em 
Java para manipulação de imagens. 

 
Resultados e Discussão 

O índice de área foliar, que pode ser obtido a partir da relação funcional 
existente entre a área foliar e a área do terreno ocupada pela cultura é considerado um 
importante parâmetro indicativo de produtividade conforme Favarin et. al. (2002 apud 
ADAMI et. al., 2007). Além da produtividade, os dados que podem ser obtidos a partir 
do cálculo da área foliar podem ser utilizados em diversas atividades de ensino e 
pesquisa dos cursos das áreas agrárias e meio ambiente conforme citado 
anteriormente. 

O cálculo da Área Foliar pode ser obtido manualmente, no entanto, esse 
processo é moroso e sujeito a erros o que faz com que ele seja pouco utilizado 
atualmente na Faculdade Católica do Tocantins. Em Pintro (2011) encontra-se um 
tutorial que ilustra os passos necessários para se aplicar o processo manual de cálculo 
da área foliar. Pode-se notar que seria impraticávelaplicar tal processo constantemente 
e para uma grande quantidade de folhas. 

Segundo Pintro (2011), o primeiro passo consiste em escolher uma folha de 
alguma planta que não seja maior que a folha sulfite tamanho A4. Após isso, deve ser 
feito o decalque dessa folha usando um papel quadriculado e giz de cera marcando 
com pontos o cruzamento do contorno da folha com as linhas da malha quadriculada. A 
Figura 1 ilustra o processo descrito acima. 
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Figura 1 – Primeiro passo do processo manual do cálculo da área foliar (PINTRO, 

2011) 
 
A partir do desenho inicial representado na Figura 1, deve haver uma segunda 

etapaonde é realizada a identificação e o armazenamento da folha original e do 
desenho para que seja possível extrair as informações para análises futuras. 

Ainda segundo Pintro (2011), depois disso o desenho deve ser refeito em um 
programa de computador como, por exemplo, o GeoGebra (HOHENWARTER, 2012), 
que irá calcular a área da folha. A Figura 2 ilustra o desenho manual e o resultado após 
a utilização do GeoGebra. 

 

 
Figura 2 – Desenho manual e o resultado após a utilização do GeoGebra 

(PINTRO, 2011) 
 

Após todo esse processo, o software GeoGebra consegue calcular a área foliar 
que, no caso do exemplo acima, segundo Pintro (2011) foi de 19,3 cm2. 

É importante ressaltar que já existem outras formas mais confiáveis e menos 
morosas de se fazer este cálculo. No entanto, na Faculdade Católica do Tocantins é 
utilizado um processo manual bastante semelhante ao descrito anteriormente. 

O aplicativo proposto neste trabalho visa agilizar o processo de cálculo da área 
foliar na medida em que reduz essas fases ao seguinte procedimento: 

1) Distribuir as folhas colhidas da planta em uma superfície branca (como uma 
folha de papel A4 ou uma cartolina branca); 

2) “Tirar uma foto” utilizando o aplicativo desenvolvido; 
3) Preencher um cadastro no próprio dispositivo móvel com as informações 

deste conjunto de folhas. 
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Esta proposta visa construir um aplicativo que irá utilizar o mecanismo de 
captura de imagem de um dispositivo móvel (celular ou tablet) que possua o sistema 
operacional android com o software de análise de imagens denominado ImageJ. 

O ImageJ já é utilizado para finalidade de cálculo da área foliar (BORGES-
FILHO, 2011) e os estudosmostram que o resultado é satisfatório. No entanto, não há 
trabalhos que se propõem a integrar o ImageJ em um dispositivo móvel com tratamento 
de imagem específicos para o cálculo da área foliar. 

Neste contexto, é necessário integrar o software, disponibilizar mecanismos de 
ajustes da imagem com facilidade de uso e analisar se os resultados correspondem 
aos valores que seriam obtidos caso o cálculo fosse realizado por meio de técnicas 
convencionais. 

O aplicativo que será desenvolvido poderá ser utilizado a princípio no método 
destrutivo, onde as folhas deverão ser colhidas, mas existe uma previsão para que, 
futuramente, seja possível utilizar também o método indestrutível com a imagem sendo 
capturada ainda na própria planta. 
 
Conclusões 

Com os estudos preliminares que foram realizados para definição desta 
proposta, identificou-se que este aplicativo irá contribuir de forma substancial na 
realização das pesquisas das áreas agrárias e do meio ambiente da Faculdade 
Católica do Tocantins.  

Além disso, acredita-se que, após a realização dos testes para verificar o seu 
correto funcionamento, este aplicativo poderá ser disponibilizado para também para 
outras instituições e grupos de pesquisa para auxiliá-los neste processo de cálculo. 
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Resumo 

Este artigo apresenta o estado da arte sobre as discussões que tem sido 
realizadas por entidades que representam os profissionais de tecnologia, bem como as 
leis que tem sido apresentadas no congresso desde a década de 90 e relata alguns 
dos principais motivos que levam à não regulamentação das profissões de tecnologia 
das informação.  
 
Palavras-chave: Regulamentação das Profissões, Tecnologia da Informação. 
 
Introdução 
 A falta de regulamentação das profissões relacionadas à informática configura-
se como uma lacuna cada dia mais grave na legislação trabalhista brasileira. A 
Informática, de fato, permeia, cada vez mais, as atividades do setor produtivo e a vida 
do cidadão. Se, no início da década de 90, o seu uso ficava restrito a procedimentos 
administrativos, a processos industriais especializados ou à pesquisa científica, desde 
o final do milênio passado, a Informática é ferramenta amplamente utilizada em 
inúmeros campos (ANDRINO, 1999).  
 A informática ocupa lugar cativo nos lares com o computador pessoal e os 
"chips" embarcados em eletrodomésticos, alarmes, sistemas de iluminação, 
aquecimentos e segurança. Esse é o lado visível da computação. Igualmente 
importante, porém, é a sua utilização em inúmeros equipamentos industriais, em 
instrumentos e equipamentos cirúrgicos, em tratamentos clínicos, centrais nucleares, 
aeronaves, controle de tráfego aéreo, centrais de computação telefônica, dentre outras. 
Tais aplicações são críticas, não admitindo falhas, sob pena de provocar prejuízos 
financeiros, operacionais, constituindo, também, riscos à saúde e à segurança da 
coletividade (ANDRINO, 1999). 
 Apesar dos projetos de lei que visam à regulamentação como o PL 981/1999 
(ANDRINO, 1999) e o PL 607/2007 (JÚNIOR, 2007), ainda existe “dentro” da própria 
classe de profissionais da tecnologia, aqueles que são contra a existência de uma lei 
que regulamenta o exercício da profissão. O principal exemplo daqueles que são contra 
a regulamentação está na mais conhecida das entidades que representam a classe – a 
Sociedade Brasileira de Computação (SBC).  
 O objetivo deste trabalho é apresentar o estado atual das discussões e leis que 
visam à regulamentação da profissão e apresentar alguns pontos de vista daqueles 
que são contra ou a favor desta regulamentação, uma vez que muitos profissionais e 
estudantes da área estão alheios a essas discussões e este trabalho pode representar 
uma visão inicial para aqueles que pretendem realizar pesquisas nessa área.  
  
Metodologia 
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 Para realização deste trabalho foram realizadas pesquisas sobre os projetos de 
lei que foram apresentados nos últimos 20 anos no Brasil e, após isso se passou à 
análise dos motivos pelos quais as profissões de tecnologia ainda não foram 
regulamentadas. Nessa análise foram realizadas pesquisas sobre as opiniões de 
entidades que representam a classe de profissionais de tecnologia. 
 
Resultados e Discussão 
 Existem projetos que tramitaram ou tramitam no cenário político visando à 
regulamentação, dentre eles destacam-se o Projeto de Lei 981/1999 (ANDRINO, 1999) 
e o Projeto de Lei 607/2007 (JÚNIOR, 2007). Nessas leis sugerem-se a criação de 
restrições sobre quem poderia exercer as profissões na área de computação. O PL 
607/2007, por exemplo, cita no Artigo 2º que só poderão exercer a profissão de 
Analista de Sistemas no País aqueles que atenderem os seguintes critérios:  

I – os possuidores de diploma de nível superior em Análise de Sistemas, Ciência 
da Computação ou Processamento de Dados, expedido por escolas oficiais ou 
reconhecidas; 

II – os diplomados por escolas estrangeiras reconhecidas pelas leis de seu País 
e que revalidarem seus diplomas de acordo com a legislação em vigor; 

III – os que, na data de entrada em vigor desta Lei, tenham exercido, 
comprovadamente, durante o período de, no mínimo cinco anos, a função de Analista 
de Sistemas e que requeiram o respectivo registro aos Conselhos Regionais de 
Informática. 
  Além disso, os projetos de lei sugerem a criação do CONFEI e o CREI, 
Conselho Federal de Informática e o Conselho Regional de Informática, 
respectivamente, que seriam os órgãos fiscalizadores do exercício das profissões. 
 Apesar dos projetos de lei que foram apresentados, ainda não há uma previsão 
para que as profissões de tecnologia sejam regulamentadas. Dentre os motivos 
identificados, destacam-se os seguintes: lei que não agrada à comunidade e falta de 
consenso sobre a regulamentação (onde o principal exemplo é a Sociedade Brasileira 
de Computação). 
 Sobre o fato da lei não agradar a comunidade, isso reside no fato de que os 
projetos propostos não abrangem profissionais de alguns cursos de ensino superior 
reconhecidos pelo Ministério da Educação como, por exemplo: Sistemas de 
Informação, Engenharia de Software e os Tecnólogos. Além disso, as leis geralmente 
excluem alguns que já atuam na área de tecnologia. 
 Já sobre a falta de consenso, vale citar a opinião da principal entidade de 
computação no Brasil – a SBC. O site oficial da SBC cita que comunidade científica da 
computação brasileira vem discutindo a questão da regulamentação da profissão de 
Informática desde antes da criação da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) em 
1978 (SBC, 2012). Além disso, o site cita ainda que a Sociedade Brasileira de 
Computação manifesta contra a criação dos conselhos nos moldes tradicionais, o qual, 
como já ocorre em muitas outras áreas, pois acredita que isso irá estabelecer um 
reserva de mercado de trabalho e poderá levar a uma indevida valorização da posse de 
um diploma em detrimento da posse do conhecimento, que é a habilitação que ele 
deveria prover, sendo a favor da liberdade do exercício profissional, sendo o 
conhecimento técnico-científico e social, normalmente adquirido em curso superior de 
boa qualidade, o principal diferencial de competência profissional.  
 
Conclusões 
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Sem um consenso, o assunto ainda renderá muitos debates, que poderá torná-lo 
mais divulgado e possivelmente mais aceito por todos os interessados. No momento é 
impossível julgar como será o futuro da profissão, pois a área está em franca 
expansão. Enquanto não há regulamentação, para quem pretender atuar nessa área, o 
importante é escolher uma instituição de qualidade que propicie um aprendizado que 
irá garantir ao futuro profissional o seu espaço no mercado de trabalho. 
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Resumo 
Hoje são inúmeras as organizações e professionais que desejam adotar um processo 
de gestão, mas para que tenham sucesso é necessário conhece-lo e compreende-lo, 
antes de aplicá-lo. A disciplina de gestão de projetos é formada por diversas áreas, 
sendo abordadas neste trabalho duas delas, que são: gestão de custo e gestão de 
prazo. Tais áreas são de estrema importância, pois muitas vezes os clientes estão mais 
interessados em saber em quantos dias o projeto será entregue e o custo do mesmo 
do que realmente conterá no projeto. O conhecimento por parte do gestor nestas duas 
áreas é de suma importância para auxiliar na execução do projeto e ser bem sucedido.  
 
Palavras-chave: Gestão de projetos, Estimar custo, Estimar prazo. 
 
Introdução 
Estimar custo e prazo é uma das principais atividades executadas por gerentes de 
projetos, mas nem sempre é realizada corretamente por estes profissionais, devido à 
falta de experiência, ou até mesmo pela falta de conhecimento de ferramentas e 
metodologias que os auxiliem neste tipo de atividade. 
Atividades na fase de planejamento surgem com a necessidade de serem estruturadas 
e executadas com qualidade, levando em consideração dentre outras características, o 
custo e o prazo de duração, pois muitas vezes os prazos são curtos e o orçamento 
destinado ao projeto é insuficiente. Em situações como esta, é necessário que o 
gerente de projetos, estude estratégias, organize as atividades e equipe para conseguir 
dar continuidade à execução do projeto.  
A experiência profissional do gestor de projetos, no momento de estimar e calcular 
custos e prazos, é fundamental. Tal fato se justifica visto que baseando-se em projetos 
anteriores e experiências já vividas, é possível que o gestor obtenha maior orientação e 
segurança para tomar decisões mais precisas para o desenvolvimento do projeto atual. 
O uso de ferramentas e metodologias, juntamente com a experiência do gestor de 
projetos, torna a fase de planejamento mais facilitada e exata, tanto para o gestor de 
projetos quanto para os patrocinadores, que não veem seu dinheiro desperdiçado e 
confiam cada vez mais no trabalho realizado pelo gestor. 
O estudo de ferramentas e metodologias para estimativas de custo e tempo, voltadas 
ao gerenciamento de projetos, envolve realizar uma pesquisa bibliográfica, para 
montagem de um relatório descritivo das principais ferramentas, e metodologias para 
orientação dos futuros profissionais em gestão de projetos. 
Este trabalho tem como foco realizar um estudo teórico das ferramentas e técnicas 
mais utilizadas pelos gestores de projetos. Desta forma, serão abordados pontos tais 
como: a importância de se fazer a iniciação e planejamento do projeto; os indicadores 
de cronograma, que auxiliam a controlar o projeto; estudo da Estrutura Analítica de 
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Projeto (EAP); e demonstração de outras técnicas e ferramentas que auxiliem neste 
tipo de abordagem. 

 
Metodologia 
Para que seja possível compreender os conceitos relacionados a este trabalho foram 
realizadas pesquisas bibliográficas em livros, artigos, monografias, revistas e em sites 
oficiais sobre gestão de projetos, estimativas de prazo e custo, por meio de livros da 
biblioteca da Faculdade Católica do Tocantins, e pela Internet. Os resultados de tais 
pesquisas foram utilizados para o desenvolvimento do material teórico, que descreve 
as principais ferramentas e metodologias para estimativas de custo e tempo voltadas 
ao gerenciamento de projetos. 
 
Resultados e Discussão 
 
1. Definição de projeto 
Projeto é um termo que vem do latim da palavra projectu particípio passado do verbo 
projecere que significa “lançar para diante”, ou seja, tal termo remete à ideia de ver 
algo adiante ou realizar algo no futuro, como um plano a ser realizado. Já 
gerenciamento de projetos é definido por Nocêra (2009) como uma disciplina 
autônoma, que surgiu a partir de 1940, quando alguns programas importantes, como o 
projeto Manhattan (Construção da primeira bomba atômica), necessitava de uma 
estruturação específica, estabelecendo conceitos, técnicas e processos que 
direcionassem os responsáveis pelos projetos a cumprirem metas de desempenho 
técnico, tempo, custo e qualidade. Sendo assim, pode-se compreender que gerenciar 
projetos consiste em aplicar o conhecimento, ferramentas, técnicas e habilidades para 
atender os requisitos das atividades envolvidas no projeto. 
Outra definição que a bibliografia apresenta para projeto é que consiste em um plano 
que deve ser realizado, baseando-se em um determinado esboço e escopo a ser 
seguido. De acordo com o Project Management Institute – PMI (2008, p.5) “Um projeto 
é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 
exclusivo”. 
Projetos são temporários por terem um início e um fim definido. A expressão 
“temporário” não quer dizer, necessariamente, que o projeto é de curta duração. Já a 
expressão “exclusivo” indica que o projeto é exclusivo por que é de suma importância, 
que tenha suas entregas de resultados gerados bem definidas e exclusivas: um 
produto, um serviço, ou até mesmo a capacidade de produzir um resultado. 
É por estes e outros motivos que a área de gestão de projetos é uma área, que cada 
vez mais, vem sendo bem aceita nos diversos tipos de corporações, principalmente por 
fatores relacionados à organização e planejamento de processos corporativos, visando 
reduzir custos, otimizar os prazos entre outros. 
Dentre as áreas da gestão de projetos neste trabalho serão focadas duas: 
gerenciamento de prazo e gerenciamento de custo, destacando suas ferramentas e 
técnicas voltadas para estimativas de custo e de prazo. 
 
2. Estimativa de custo e prazo 
De acordo com o Project Management Institute – PMI (2008,p.146), estimativa de prazo 
consiste no “processo de estimar o número de períodos de trabalho que serão 
necessários para terminar as atividades específicas, com recursos estimados”.  
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Estimar a duração das atividades ou o prazo envolve diversos fatores, como calendário 
dos recursos, ou seja, se algum membro do projeto estiver envolvido em outra parte do 
projeto, deve-se levar em consideração esta ausência para descrever a duração de tal 
atividade onde estiver envolvido. A própria declaração de escopo do projeto deve ser 
levada em consideração na duração das atividades. Assim como outros fatores. 
A relação existente entre o prazo e o custo se torna visível a partir do momento em que 
o prazo não é realizado, ou o custo está alto, ou seja, a relação é direta. Se o projeto 
atrasa no prazo deve-se aumentar a mão de obra para realizar a entrega, e se o custo 
estiver muito alto o prazo se alonga ou até mesmo outros pontos do projeto para 
conseguir realizar a entrega. 
Estimativa de custo envolve atribuir custo monetário para tudo que for utilizado para 
realização de cada atividade dentro do contexto do projeto, que engloba desde 
recursos humanos, equipamentos serviços entre outros. 
Ferramentas, softwares como MS Project da Microsoft é um grande aliado para 
desenvolvimento de projetos, mas que não dispensam a experiência do gestor para 
tomar como base projetos anteriores para a criação do projeto corrente, o uso de 
softwares facilita, mas requer muito cuidado para o gestor não acomodar e achar que 
ele realizará o gerenciamento do projeto, mas não é apenas um auxílio que facilite o 
gestor em sua organização. 
As metodologias utilizadas no processo de estimativa de custo e prazo estão presentes 
também nos softwares de gestão, entre elas podemos destacar: bottom-up, que é uma 
estimativa de custos em nível mais baixo, Estimativa Análoga, Estimativa Paramétrica, 
Estimativa de Três Pontos, Análise das Reservas, entre outras que utilizadas de acordo 
com o cronograma auxiliarão no controle do projeto, Juntamente com a Estrutura 
Analítica de Projeto (EAP). 
 
Conclusões 
A aplicação de gestão de projetos é algo que requer muita dedicação, pois deve ser 
seguida a risca de acordo com o ambiente administrativo encontrado na organização, 
pois vai muito além de gerar documentação relacionada a processos, é o uso da teoria 
que bem gerenciada, reflete na prática, com bons resultados. As áreas mencionadas, 
Estimativas de custo e estimativa de prazo, ainda são algumas das áreas de gestão de 
projetos que incomodam muitos gestores, pelo fato de as vezes não se conseguir o 
controle total de ambas e consequentemente comprometendo aspectos e resultados do 
projeto. Conhecer a fundo estas duas áreas farão do Gestor de projetos, um 
profissional mais capacitado, que conseguintemente alcançará resultados positivos na 
elaboração e gestão de projetos independente da área de atuação. 
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59. DIVERSIDADE GENÉTICA DOS SURUBINS PSEUDOPLATYSTOMA SPP. 
(SILURIFORMES: PIMELODIDAE) PRODUZIDOS NAS PISCICULTURAS DO 
TOCANTINS E MATO GROSSO. 
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Resumo 
Entre as espécies de peixes de água doce, surubins do gênero Pseudoplatystoma se 
destacam, entretanto, os sistemas de produção dos surubins puros ainda são pouco 
estudados, e a prática da hibridação interespecífica é comum na produção aquícola. 
Esta prática fez com que os produtores perdessem o controle do plantel de 
reprodutores das espécies puras de P. corruscans (pintado), P. reticulatum (cachara 
pantanal) e P. punctifer (cachara Amazônica), atualmente grande maioria destes 
plantéis são contaminados geneticamente. Este fato afeta a natureza, onde são 
encontrados híbridos provenientes da piscicultura nos principais rios da bacia do rio da 
Prata e Tocantins. O objetivo deste trabalho é estabelecer as diferenças genéticas 
entre as três principais espécies de surubins produzidas e seus respectivos híbridos, e 
estimar a diversidade genética dos planteis de reprodutores das pisciculturas dos 
estados do Tocantins e Mato Grosso. Até o momento foram capturadas 187 amostras 
em pisciculturas dos dois estados, os resultados de extração de DNA indicam que a 
qualidade do material está adequada. A amplificação dos primers mitocondriais e 
nuclear, já foi iniciada e estão em fase de padronização. Os resultados auxiliarão no 
manejo genético e reprodutivo de surubins nas pisciculturas, direcionando os 
cruzamentos, evitando endogamia e contaminação genética.  
 
Palavras chave: DNA, polimorfismo, aquicultura. 
 
Introdução  
A busca por alimentos saudáveis faz com que o mercado e a demanda por carne de 
peixe venham crescendo consideravelmente no Brasil. Neste sentido, as produções de 
peixes que tenham boa aceitação pela qualidade da carne e rendimento de file são 
mais apreciadas. Neste grupo os peixes do gênero Pseudoplatystoma, conhecidos 
como surubins, possuem destaque por estas características. Dentre as principais 
espécies de importância comercial, destacam-se: o pintado Pseudoplatystoma 
corruscans, encontrado na Bacia do Prata e São Francisco; a cachara 
Pseudoplatystoma reticulatum, na Bacia do Prata, e o carapari Pseudoplatystoma 
tigrinum, somente na Bacia Amazônica. Recentemente, houve uma revisão taxonômica 
do gênero Pseudoplatystoma, no qual foram descritas cerca de oito espécies distintas 
de acordo com a distribuição geográfica (BUITRAGO-SUÁREZ e BURR, 2007). Com 
isso, a espécie Pseudoplatystoma punctifer foi considerada válida para a bacia dos rios 
Araguaia-Tocantins e parte da Amazônica.  
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No entanto, entre os Pseudoplatystoma produzidos em piscicultura ocorre à prática da 
hibridação sem controle dos reprodutores aliado a uma característica peculiar dos 
híbridos formados, a de serem viáveis reprodutivamente, faz com que seja comum a 
ocorrência de híbridos F1, ou de retrocruzamento (F2), nos estoques de reprodutores, 
ou seja, matrizes com introgressão genética ou hibridas. As conseqüências dessas 
práticas são sérias, pois podem reduzir a variabilidade genética dos planteis, causar 
má formações morfológicas nos alevinos e principalmente afetar os estoques naturais 
das espécies nativas. Os recursos genéticos na aqüicultura são patrimônio de muito 
valor, se tornando importante investir na sua conservação (Agostinho e Julio-Jr. 1996).  
O presente trabalho se insere em uma plataforma de estudos genéticos e genômicos 
de peixes nativos de água doce desenvolvida na Embrapa Pesca e Aquicultura com 
enfoque em melhoramento genético, prospecção de biodiversidade, genes e 
marcadores moleculares, bem como na conservação de recursos genéticos. Esta 
plataforma conta com a colaboração da FACTO na fase inicial da implantação da 
estrutura física do Laboratório de Ictio - Biotecnologia da Embrapa. Nesse sentido, 
temos como objetivo principal deste trabalho: 
- estabelecer as diferenças genéticas entre as três principais espécies de surubins 
produzidas e seus respectivos híbridos,  
- estimar a diversidade genética dos planteis de reprodutores das pisciculturas dos 
estados do Tocantins e Mato Grosso.  
 
Material e métodos 

Foram coletadas até o momento 187 amostras de indivíduos identificados como 
pintado P. corruscans (9), cachara do pantanal P. reticulatum (90), cachara da 
Amazônia P. punctifer (88) além do Leiarus marmoratus conhecido com jundiá da 
Amazônia (19), que embora não seja do grupo dos surubins é utilizado na produção de 
híbridos interespecíficos com os Pseudoplatystoma (Figura 1). As amostras foram 
coletadas em duas pisciculturas, a Aquicultura Fazenda São Paulo (Brejinho de 
Nazaré, TO) e a Delicius Fish (Sorriso, MT).  

 

 
 

Figura 1: Exemplares adultos de Pseudoplatystoma corruscans (1), P. reticulatum (2) e 
P. punctifer (3).  
 

Foram coletadas amostras de sangue e/ou nadadeiras, que foram armazenados 
em microtubos de 2,0 ml contendo álcool absoluto, e posteriormente mantidos 
congelados em freezer a -20oC, até o momento da extração do DNA. A extração do 
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DNA total foi feita utilizando-se o Purelink Genomic DNA Kits. O protocolo da extração 
deste kit pode ser sintetizado da seguinte forma: lise do tecido com Genomic Digestion; 
digestão das proteínas com Proteinase K; lise das células com Genomic Lysis; 
degradação do RNA com RNase; lavagem e purificação do DNA com o PureLink 
Genomic Wash Buffers 1 e 2; e hidratação do DNA com PureLink Genomic Elution 
Buffer. 

O produto da extração de DNA foi submetido à eletroforese em gel de agarose a 
1%, corado com 1,5 μl de Syber Safe diluído conforme recomendações do fabricante, e 
visualizado no transiluminador de luz ultravioleta, para serem avaliadas e estimadas a 
qualidade e a quantidade do DNA resultante da extração. A amplificação dos genes do 
DNA mitocondrial ATPase e COI e do DNA nuclear RAG I, estão sendo efetuadas em 
um termociclador (BioRad) utilizando-se 12,5 μl de uma solução contendo 8,50 μl de 
água ultrapura (milli-Q), 0,4 μl de dNTP (2 mM), 1,25 μl de tampão 10X, 0,3 μl de cada 
primer (10 μM), 0,7 μl de MgCl2 (50 mM), 0,05 μl de DNA polimerase (5 unidades) e 
1,0 μl de DNA molde. As condições de amplificação consistiram em um passo inicial de 
desnaturação a 95ºC por 2 minutos, seguidos de 35 ciclos de desnaturação a 94ºC por 
30 segundos, anelamento a 54ºC por 30 segundos e extensão a 72ºC por 1 minuto, 
seguido de um passo final de extensão a 72ºC por 10 minutos. 

Os segmentos de DNA amplificados nas reações de PCR serão visualizados em 
gel de agarose 1%. Para as análises de sequencias, o DNA amplificado será purificado 
pelo tratamento com a enzima EXOSAP. O DNA purificado será seqüenciado com o kit 
DYEnamic ET terminator reagent premix para MEGABACE (Amersham Biociences). O 
DNA será sequenciado num sequenciador automático de DNA modelo MEGABACE 
1000 (GE HealthCare™), na unidade da Embrapa CENARGEN (Brasília, DF). 
 
Resultados e Discussão 
Durante a realização das amostragens nas duas pisciculturas analisadas foi possível 
evidenciar a falta de controle do estoque de reprodutores das espécies do gênero 
Pseudoplatystoma, em especial para as espécies de cachara P. reticulatum (pantanal) 
e P. punctifer (amazônica), uma vez que não há controle de manutenção de estoque 
puro para as duas espécies, elas são em geral tratadas como surubins cachara, ou 
seja, como uma única espécie. Outra situação evidenciada é a de que este plantel 
misto de cacharas é utilizado como reprodutores em cruzamentos para produção de 
híbridos interespecíficos com P. corruscans (pintado) e com Leiarus marmoratus 
(jundiá da Amazônia). Nesse sentido, não apenas nas duas pisciculturas analisadas, 
mas nas demais produtoras de alevinos do Brasil vêm ocorrendo à contaminação 
genética por introgressão de genes de uma espécie em outra e a total ausência de 
controle dos reprodutores. Esta situação observada poderá em um futuro breve 
comprometer a produção de peixes surubins no país, e causar perda de variabilidade 
genética das espécies puras, inclusive no ambiente natural. 
Os resultados obtidos para as análises de DNA estão relacionados à coleta e coleção 
de tecidos e de DNA das quatro espécies envolvidas, Neste momento, foram extraídos 
o DNA de 187 amostras (exemplo, Figura 2), no qual foi possível observar que a 
qualidade de DNA total extraído pelos kits comerciais é alta, estando integro e com 
peso molecular elevado, que possibilitará a obtenção de amplicons de excelente 
qualidade nas reações de PCR dos genes mitocondriais e nucleares. Os PCRs estão 
em fase de padronização de metodologia.  
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Figura 2: Gel de eletroforese de extração de DNA das espécies P. corruscans (441-
475); P. reticulatum (476-481), P. punctifer (704-710) e Leiarus maroratus (711-463).  
 
Conclusão 
A falta de manejo genético adequado no plantel de reprodutores de surubins do gênero 
Pseudoplatystoma é uma prática recorrente em pisciculturas e poderá reduzir a 
produção e causar contaminação genética de estoques. A correta identificação das 
espécies a partir de análises de DNA, bem como as analises de diversidade genética 
que estão sendo conduzidas trarão resultados importantes para o controle da produção 
de surubins. 
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Resumo 
O objetivo do presente trabalho é construir uma análise quantitativa e comparativa 
entre animais castrados e animais não-castrados da espécie rattus norvegicus, 
buscando observar os efeitos da castração no ganho de peso. Dessa forma será 
possível verificar se a mesma é de fato qualitativa zootecnicamente no desempenho de 
roedores, os quais possuem um sistema digestório que se assemelha ao dos 
monogástricos. O experimento foi conduzido no biotério da Faculdade Católica do 
Tocantins, com a utilização de 24 animais, com delineamento inteiramente casualizado 
para dois tratamentos com quatro repetições cada. Os tratamentos consistem na 
divisão entre animais castrados e animais inteiros, sob alimentação de uma mesma 
mistura balanceada, divididos em quatro blocos. Por fim, foi possível observar que não 
houve uma variação considerável em relação ao ganho de peso dos animais 
apresentando uma diferença de 7,29 %, economicamente tornando-se desnecessária a 
castração. 
 
Palavras-chave: conversão alimentar; castração; ratos 
 
Introdução  

A produção de carne atualmente está intimamente correlacionada com a 
qualidade da mesma voltada ao uso de animais jovens, bem como animais que 
produzam carcaças superiores, com teores relativamente baixos de gordura. Além de 
fatores genéticos, alimentação, práticas de manejo adequadas devem ser empregadas 
para conseguir esse fim (RIBEIRO et al., 2003).  

Normalmente utilizam-se machos inteiros na produção de carne em virtude do 
maior ganho de peso e por possuírem menor taxa de deposição de gordura na carcaça, 
características essas que são visíveis após a puberdade dos animais. Porém, com o 
passar do tempo, carne de animais inteiros apresentam um diminuição na qualidade da 
mesma, com menor maciez e palatabilidade (FREITAS et al., 2008). 

Com isso a castração de machos é utilizada pelos produtores com intuito de 
evitar o efeito de hormônios androgênicos sobre as características de carcaça e da 
carne, pois animais inteiros apresentam carcaça mais magra, carne mais escura, mais 
dura e de pior palatabilidade que os castrados. Entretanto, esse mesmo hormônio vem 
demonstrando através de estudos, que é responsável por uma taxa de crescimento e 
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conversão alimentar mais elevados, o que por vezes inviabiliza a castração dos 
mesmos (VAZ & RESTLE, 2000). 

Em vista do constante questionamento Em vista do constante questionamento 
sobre o real efeito da castração de animais como forma de manejo para melhorar 
condições físicas e químicas da carne, e ainda a falta de estudos voltados a essa 
utilização em animais de pequeno porte como coelhos e em especial ratos, o objetivo 
do presente trabalho foi desenvolver um estudo que demonstre os reais efeitos da 
castração nos animais estudados e se a mesma é viável à produção de carne.  
 
Metodologia  

A metodologia do seguinte trabalho decorreu na utilização de 24 animais 
(machos) separados em oito grupos de três animais cada, sendo quatro grupos de 
animais castrados e quatro de animais inteiros. Os animais utilizados foram 
disponibilizados pelo biotério da Faculdade Católica do Tocantins. O experimento foi 
iniciado somente após 10 dias da castração dos animais com a pesagem de todos os 
animais (inteiros e castrados) e divisão dos grupos em gaiolas. 

 
Tabela 1 – Cronograma de pesagem 

Datas da pesagem 

 Blocos 1/6 8/6 15/6 22/6 29/6 
Tratamento 1 g1 - Castrado      

g2 - Castrado      
g3 - Castrado      
g4 - Castrado      

Tratamento 2 g1 - Inteiro      
g2 - Inteiro      
g3 - Inteiro      
g4 - Inteiro      

 
A dinâmica do trabalho é desenvolvida através de um delineamento inteiramente 

casualizado para dois tratamentos com quatro repetições cada, sendo o primeiro 
tratamento animais castrados e o segundo inteiros, com alimentação à vontade e de 
igual valor nutritivo para ambos. Os animais foram pesados a cada sete dias de acordo 
com o cronograma da tabela 1.  

 
Resultados e Discussões  

Os dados obtidos seguem na Tabela 2. Na coluna variação/ganho de peso em % 
tem-se a representação da diferença do peso do dia 01/06/2012 em relação ao dia 
29/06/2012, em percentuais.  
 
Tabela 2 – Dados coletados no experimento.  

Dados da pesagem 

  Blocos 1/6 
 (g) 

8/6 
 (g) 

15/6 
 (g) 

22/6 
 (g) 

29/6 
 (g) 

Variação / ganho de 
peso em % 

Tratamento 
1 

g1 - Castrado 1180 1199 1258 1300 1308 11 
g2 - Castrado 1447 1514 1534 1348 1549 7 
g3 - Castrado 1251 1319 1380 1404 1398 12 
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g4 - Castrado 1296 1360 1399 1422 1426 10 
Tratamento 

2 
g1 - Inteiro 1270 1336 1355 1385 1392 10 
g2 - Inteiro 1393 1426 1397 1495 1504 8 
g3 - Inteiro 1300 1340 1469 1431 1443 11 
g4 - Inteiro 1290 1319 1371 1408 1384 7 

 
Aplicando-se uma média simples entre os valores da variação, observa-se um 

ganho de peso de 10% nos animais castrados e 9% nos animais inteiros, tendo assim 
um ganho de peso superior no primeiro tratamento, porém esta diferença não foi 
significativa conforme observado na Tabela 3. 

Na tabela 3 tem-se a análise estatística dos dados de forma que a mesma 
demonstra que ocorre variação apenas nos blocos, porém os mesmos para o referido 
trabalho não são considerados já que cada bloco apresentava pesos diferentes 
tornando assim inviável a utilização desse dado.  

 
Tabela 3 – Análise estatística dos dados 

Fv GL SQ QM F 

Tratamentos 1 4326.40000 4326.40000 1.1462 ns 
Blocos 3 132858.80000 44286.26667 11.7331 ** 
Trat x Bloc 3 30163.60000 10054.53333 2.6638 ns 
Rasíduo 32 120783.20000 3774.47500  
Total 39 288132.00000   

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         
 * significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  
ns não significativo (p >= .05)     

 
Segundo Lavorenti (1968), ao analisar os efeitos da castração em suínos em 

relação ao ganho de peso nos períodos de 9 e 12 meses, não houve variação 
estatística para os animais que foram submetidos aos tratamentos o que conclui-e que 
a castração de animais mais jovens ou mais velhos não influencia no seu peso final.   
 
Conclusão 

Observou-se no referido trabalho que ao contrário do que se esperava, não 
houve diferenciação no ganho de peso em virtude da castração dos animais. 
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RESUMO 
O presente projeto de extensão tem por objetivos: a) promover a assistência técnica 
especializada aos produtores rurais do reassentamento loteamento Coqueirinho, com 
vistas à produção agropecuária sustentável e sustentada e a recuperação de áreas 
degradadas. A realização da primeira etapa demandou reuniões entre representantes 
da Faculdade Católica do Tocantins e da Associação dos Produtores Rurais do 
Assentamento Loteamento Coqueirinho, assim como visita a campo, para diagnóstico 
das diversas realidades dos produtores rurais. Em ato seguinte ao conhecimento das 
condições sócio-econômico-cultural e ambiental dos produtores, foi realizado o primeiro 
dia de campo, onde se desenvolveu o tema reprodução animal. Ao término desta 
primeira etapa, já se fez presente a percepção do significado de transformação social 
proporcionado pela extensão universitária. 
 
Palavras-chave: extensão universitária; produção animal; ciência e tecnologia. 
 
INTRODUÇÃO 

O Campus II da Faculdade Católica do Tocantins localiza-se no Assentamento 
Loteamento Rural Coqueirinho, zona rural do município de Palmas – TO. O loteamento 
é formado por propriedades rurais com vocação voltada à produção hortifrutigranjeira, 
produção de bovinos e de pequenos animais. Tais atividades, pela natureza e 
características, aliadas a pouca instrução e conhecimento por parte dos produtores 
rurais, acarretam franco e expressivo uso insustentável dos recursos naturais, 
conforme pode se observar na área da bacia hidrográfica onde o Campus encontra-se 
inserido, através de forte desmatamento, inclusive das matas ciliares, assoreamento de 
cursos d’água e ocupação do solo desordenada. 

A sustentabilidade ambiental e econômica do uso dos recursos naturais decorre 
da sensibilização e consciência da finitude de tais recursos, mas em especial do 
conhecimento e boa instrução acerca da forma correta do manejo dos animais e 
demais recursos, como a flora. 

mailto:milenaiabadu@yahoo.com.br
mailto:aurisan93@hotmail.com
mailto:thompson.oliveira@catolica-to.edu.br
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Uma Instituição de Ensino Superior, segundo as premissas de Cesap (2007) e 
Botome (1996)  por suas atribuições e responsabilidades sociais, não pode se furtar ao 
compromisso em contribuir com o desenvolvimento local sustentável e sustentado. 
Assim, através de um corpo docente especializado e com alunos em qualificação 
através de estágio e outras atividades, a Faculdade Católica do Tocantins pode 
contribuir para o desenvolvimento local sustentável. 

O presente projeto de extensão tem por objetivos: a) promover a assistência 
técnica especializada aos produtores rurais do reassentamento loteamento 
Coqueirinho, com vistas à produção agropecuária sustentável e sustentada e a 
recuperação de áreas degradadas. 

 
METODOLOGIA 

 Todo o projeto vem sendo desenvolvido na área do Campus II e na área de 
influência direta do assentamento Coqueirinho. 

A partir do estabelecimento conjunto da programação junto à Associação dos 
Pequenos Produtores do Assentamento Coqueirinho, e organização dos temas 
segundo o interesse da associação, estão sendo realizadas atividades de orientação 
técnica no modelo “Dia de Campo”, aproveitando para isso, as instalações, 
equipamentos e demais estruturas de campo da faculdade, tanto para a produção 
agropecuária sustentável e sustentada, quanto para a recuperação de áreas 
degradadas. 

Dentro das atividades de extensão universitária, os alunos indicados neste 
projeto de extensão, sob a supervisão dos professores, promovem a orientação aos 
produtores, quanto às técnicas de produção que garantam maior sustentabilidade 
econômica e ambiental. 

No contexto da orientação técnica para recuperação das áreas degradadas no 
assentamento Coqueirinho, a Faculdade Católica do Tocantins, através de seu viveiro-
de-mudas, ofertará mudas de espécies nativas, segundo identificação por diagnóstico 
regional. 

Ao longo do período de vigência deste projeto de extensão, foram propostos 04 
eventos denominados “Dia de Campo”, atendendo os seguintes temas: a) reprodução 
animal; b) aspectos sanitários na produção leiteira; c) silagem e d) recuperação de 
áreas degradadas. 
  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
No primeiro semestre de realização do projeto de extensão, foram realizados 

dois dos quatro dias de campo previstos, para os quais foram desenvolvidas as 
seguintes ações: 
a) Reunião no dia 06 de abril de 2012, com o Presidente da Associação de Produtores 
Rurais do Loteamento Coqueirinho, Sr. Adão Rocha Rego, com o objetivo de 
ratificação das demandas técnicas e temáticas aos produtores rurais. A partir da 
reunião foram novamente pactuados os seguintes temas com vistas à colaboração ao 
aumento da produção e da qualidade do leite:  

- Reprodução e seleção de animais dos rebanhos dos assentados; 
- Nutrição e estratégias de alimentação em período de estiagem; 
- Sanidade e higiene na produção do leite; 
- Administração e gerenciamento da produção e orientação para recuperação 
de áreas degradadas. 



 

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

 

 
280 

 

b) Realização de visita técnica em sete propriedades rurais do Loteamento 
Coqueirinho, no dia 15 de abril de 2012, com a presença do Presidente da Associação, 
para conhecimento da realidade dos produtores rurais, em específico nos aspectos 
estruturais e animais em criação, com vistas à formulação do primeiro dia de campo, 
mais adequado possível ao atendimento da demanda técnica por parte dos associados.      
c) Reunião para encerramento dos preparativos do primeiro dia de campo, com a 
presença do Presidente da Associação, professor-orientador José Lopes Soares Neto, 
do Coordenador do Curso de Zootecnia, Prof. Dr. Peter Gaberz Kirschinik e da Profa. 
Juliana Pieroni. 
d) Realização do primeiro dia de Campo voltado à orientação técnica sobre 
Reprodução Animal, pelos professores: Juliana Pieroni, Lilia Cruz, José Lopes Soares 
Neto e acadêmicos bolsistas: Milena Parreira Rodrigues Alves e Aurisan da Silva 
Barroso. 
Participaram do evento o Presidente da Associação, acompanhado de quatorze 
proprietários rurais associados. 
Com o público participante foram desenvolvidas as seguintes atividades: recepção e 
café da manhã; apresentação das instalações do Campus II da Faculdade Católica do 
Tocantins: caprinos e ovinos; equinos, aves e suínos; prática de conformação de vacas 
leiteiras; prática de sistema rotacionado de animais; noções básicas de reprodução 
animal para gado de leite; almoço; possibilidades reprodutivas para criações leiteiras; 
prática de inseminação artificial e encerramento. 
A realização do primeiro Dia de Campo propiciou a percepção, segundo THIOLLENT et 
ali (2000), de que o estabelecimento de ações ao público-alvo, respeitando-se sua 
diversidade e realidade sócio-econômico-cultural, através de metodologias 
participativas, gera resultados mais eficazes e demandantes de continuidade. 
Andrade (2006) estabelece que contexto e a prática da extensão universitária aos 
acadêmicos bolsistas propicia o amadurecimento profissional, vez que, ao discente é 
proporcionada diversas situações exigentes de competências e habilidades 
características de suas personalidades e do projeto pedagógico do curso. 
A visualização na prática da extensão universitária, quanto à possibilidade de 
transformar conhecimento científico e ferramenta de desenvolvimento tecnológico, 
motiva os acadêmicos a compreenderem e vivenciarem mais profunda e criticamente o 
currículo profissional a que estão vinculados. O que por consequência, segundo Falcão 
e Andrade (2003), contribui para a formação de agentes de transformação social 
coletiva. 
A preparação para o 2o Dia de Campo já foi iniciada, onde os temas a serem 
trabalhados serão: sanidade e higiene na produção leiteira e administração e 
gerenciamento da produção leiteira. 

 
CONCLUSÕES 

 A extensão universitária é prática promotora de crescimento e amadurecimento 
profissional aos envolvidos, em especial aos acadêmicos bolsistas, tendo em vista a 
percepção da realidade em que atuarão; da necessidade contínua de ajustes em seus 
desempenhos; assim como do prazer em experimentar a transformação do 
conhecimento científico em prática tecnológica. 
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Resumo 
A formação de um banco nacional de amostras de DNA tem por objetivo, à 
conservação das espécies nativas da bacia Araguaia-Tocantins. A domesticação de 
espécies de peixes para o cultivo em sistemas de produção é uma das formas mais 
importantes de exploração da biodiversidade. Entretanto, estudos mostraram que 
apenas 36 espécies de peixes amazônicos são exploradas comercialmente, seja para 
produção ou como ornamentais, entre eles os mais conhecidos são o tambaqui, 
matrinchã, pirapitinga, pirarucu, piau, curimatã, surubins, oscar, neons e arraias. O 
presente trabalho apresenta a coleção de amostras de tecidos e de DNA extraído de 
peixes amazônicos, da bacia dos rios Araguaia-Tocantins, que possui atualmente 843 
indivíduos amostrados, pertencentes a 61 espécies de 52 gêneros, 22 famílias e 6 
ordens. Embora o banco de amostras de DNA esteja em fase de implantação, tendo 
sido criado em junho de 2012, os números são expressivos e refletem o enorme 
potencial da atividade em termos de conservação de recursos genéticos voltados a 
produção e recuperação de espécies ameaçadas.  
 
Palavras-chaves: Conservação genética, biodiversidade, coleção.  
 
Introdução 
A conservação de recursos genéticos, tanto em animais como em plantas, possuem 
duas estratégias bem estabelecidas, denominadas de conservações em in situ e ex 
situ. A conservação in situ representa a estratégia de manter o recurso genético 
protegido em seu local de origem e de distribuição geográfica, de modo geral, através 
de áreas de proteção ambiental ou áreas de acesso e uso restritos. Por outro lado, a 
estratégia de conservação ex situ indica que o recurso genético será preservado fora 
da área de origem ou de ocorrência natural, sendo este mantido em bancos de 
germoplasma, coleção de tecidos ou ainda criopreservados, neste caso para animais: 
sêmen, ovócitos, embriões, células somáticas e DNA. Os dois métodos de conservação 
visam manter a variabilidade genética dos organismos de interesse comercial ou de 
biodiversidade (Toledo-Filho et al., 1998). No entanto, a estratégia de conservação ex-
situ ainda pode ser de duas maneiras, o ativo, onde o recurso genético pode ser 
utilizado a qualquer momento para manutenção e inclusão de variabilidade genética em 
estoques cultivados, por exemplo, ou o preservado/inativos, onde as amostras de DNA 
são utilizadas para o conhecimento científico e aplicações tecnologias. No entanto, de 
modo geral os bancos ativos e preservados/inativos não possuem apenas a função de 
armazenar o material genético, sendo também responsáveis pelas atividades de 
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prospecção, coleta, introdução de variabilidade, intercâmbio, quarentena, 
caracterização, conservação, multiplicação e regeneração do germoplasma (Toledo-
Filho et al, 1999). 
A implantação e a manutenção de coleções de DNA visam promover inicialmente o 
conhecimento dos genomas das espécies que se queira preservar. Estes estudos se 
iniciam com o desenvolvimento de metodologias de detecção de informações genéticas 
intra e interespecíficas, e a partir destes dados pode-se proceder, por exemplo, 
análises da estruturação genética de populações, filogenia molecular em comparações 
interespecíficas de relacionamento, identificação de novas espécies e de níveis de 
endogamia intraespecífica (Toledo-Filho et al, 1999). Estes estudos podem ser 
empregados em vários problemas da biologia da conservação, tal como na 
discriminação de espécies e/ou subespécies ameaçadas, desenvolvimento de 
estratégias de manejo reprodutivo para evitar endogamia e determinação do status de 
conservação de uma espécie utilizando-se parâmetros de estruturação da diversidade 
genética. 
Atualmente no Brasil vários laboratórios de genética e museus com coleções 
ictiológicas, como o MZUSP e INPA, possuem coleções ou bancos de amostras de 
tecidos de peixes para análises de DNA, com interesse científico. No entanto não há no 
país nenhum Banco Ativo de Germoplasma de Peixes Nativos ou Coleção de tecidos 
para DNA com o interesse em prospecção de biodiversidade e aplicações 
biotecnológicas na produção e na conservação. Nesse sentido a Embrapa Pesca e 
Aquicultura vem contribuir para o conhecimento e formação de um núcleo de 
conservação de recursos genéticos em peixes, em especial da bacia Amazônica, 
envolvendo os rios Araguaia-Tocantins.  
O presente trabalho se insere em uma plataforma de estudos genéticos e genômicos 
de peixes nativos de água doce desenvolvida na Embrapa Pesca e Aquicultura com 
enfoque em melhoramento genético, prospecção de biodiversidade, genes e 
marcadores moleculares, bem como na conservação de recursos genéticos. Esta 
plataforma conta com a colaboração da FACTO na fase inicial da implantação da 
estrutura física do Laboratório de Ictio - Biotecnologia da Embrapa. Nesse sentido, 
temos como objetivo principal deste trabalho: 
 - Implantar a coleção de tecidos e DNA de peixes nativos, em especial dos 
amazônicos e contribuir com a formação de recursos humanos na área de conservação 
de recursos genéticos;  
 
Metodologia 
As amostras coletadas para estudos de DNA foram apenas de peixes vivos, 
congelados vivo, ou sob efeito de anestésico. Qualquer tecido pode ser utilizado, mais 
para que o animal não seja ferido, o mais indicado é que seja retirado um pedaço da 
nadadeira caudal do animal. Os procedimentos são:  
1. Cortar um pequeno pedaço de tecido da nadadeira caudal do peixe, sempre usando 

uma tesoura e pinças limpas. O tamanho ideal do tecido deve estar em torno de 
1,5x2 cm. (Figura 1a e b) 

2. Colocar a amostra de nadadeira no tubo contendo álcool. O material pode ser 
preservado à temperatura ambiente ou na geladeira. É fundamental que as 
amostras de tecido fiquem totalmente dentro do álcool. (Figura 1 c e d). 
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Figura1. Esquema de coleta e acondicionamento de amostras de tecido para análises 
de DNA.  
Não é necessário o uso de luvas cirúrgicas, mas as mãos do coletor devem ser limpas 
com água para retirar o muco e/ou escamas de peixe entre cada manipulação, assim 
como a tesouras e pinças devem ser lavadas em álcool 70% (comum) entre cada 
coleta de amostras de cada peixe. Essas medidas visam minimizar a chance de 
contaminação cruzada (amostra de DNA de duas espécies diferentes ou dois 
indivíduos no mesmo tubo). Os tubos coletores são armazenados em caixas plásticas 
numeradas, sendo mantidas sob temperatura de -20C em freezers.  

O material coletado tem as informações lançadas em planilha, contendo: 1) 
PROCEDÊNCIA: local da coleta (rio, bacia hidrográfica, ou piscicultura). 2) DATA: 
informar a data da coleta do material. 3) ESPÉCIE: Nome científico, família, Ordem. 4) 
SEXO: M-macho e F-fêmea (quando possível identificar) 5) IDENTIFICAÇÃO DA 
AMOSTRA: (número do tubo) 6) IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL: (número do tag, se 
houver).  
 
Resultados e discussão 
O presente trabalho apresenta a coleção de amostras de tecidos e de DNA extraído de 
peixes amazônicos, que possui atualmente 843 indivíduos amostrados, pertencentes a 
63 espécies de 53 gêneros, 22 famílias e 6 ordens (Tabela 1). As amostragens foram 
realizadas em rios da bacia do rio Tocantins e rio Araguaia, bem como na bacia do rio 
Teles Pires, ambos pertencentes a bacia hidrográfica do rio Amazonas. Apenas três 
espécies amostras não pertencem a bacia, Pseudoplatystoma corruscans e P. 
reticulatum, além de Piaractus mesopotamicus (Tabela 1), no entanto, tais espécies 
são amplamente produzidas na pisciculturas do estado do Tocantins e indivíduos 
adultos são amostrados nos rios e afluentes da bacia do rio Tocantins, evidenciando 
possíveis escapes e ou iniciativas de introdução de espécies exóticas a bacia.  
Estima-se para a bacia dos rios Araguaia-Tocantins a ocorrência de cerca de 250 
espécies, deste modo, o Banco de amostra de DNA da Embrapa Pesca e Aquicultura já 
possui cerca de 25% das espécies da bacia amostradas para análises de DNA e 
prospecção gênica e de biodiversidade, possibilitando a correta identificação das 
taxonômica, bem como o conhecimento da diversidade genética dos estoque 
pesqueiros das principais espécies de interesse esportivo e comercial, como os 
tucunarés, surubins, caranhas e pirarucus. 
As análises genéticas a serem conduzidas a partir das amostras obtidas no presente 
trabalho serão importantes ainda para direcionar ações de conservação ao longo da 
bacia, pois possibilitará a identificação dos efeitos das barragens de hidroelétricas 
sobre as populações de peixes migradores na bacia do rio Tocantins.  
Tabela 1. Lista das espécies pertencentes ao Banco de amostras de DNA. 

Ordem Família Espécie Popular N 

Beloniformes Belonidae Pseudotylosurus Espadinha 20 
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microps 

Characiformes Ctenoluciidae 
Boulengerella 

cuvieri Bicuda 1 

  Cynodontidae 
Hydrolycus cf. 

armatus Cachorra 3 

  
 

Rhaphiodon 
vulpinus Cachorra 5 

  Hemiodontidae 
Hemiodus 
microlepis Cruzeiro do sul 1 

  
 

H. unimaculatus Cruzeiro do sul 5 

  Bryconidae Salminus icquitensis Tabarana 2 

  
 

Brycon pesu Matrinchã 2 

  Acestrorhynchidae 
Acestrorhinchus 

microlepsis Peixe cachorro 6 

  Anostomidae Schizodon vittatus Piau pororoca 1 

  
 

Anostomidae sp. Papa terra 3 

  
 

Leporinus cf. 
trifasciatus piau 2 

  
 

L. sp.1b Piau 1 

  Curimatidae Curimata acutirostris Curimba 4 

  Prochilodontidae 
Semaprochilodus 

brama jaraqui 11 

  
 

Prochilodus 
nigricans curimba 4 

  Serrasalmidae Myloplus sp. Prata 1 3 

  
 

M. torquatus Prata 2 3 

  
 

Myleus setiger Rabo vermelho 18 

  
 

Serrasalmus cf. 
maculatus Piranha 3 

  
 

Colossoma 
macropomum tambaqui 149 

  
 

Piaractus 
brachypomus caranha 135 

  
 

P. mesopotamicus pacu 5 

  Characidae Agoniates halesinus Apapaí 2 

  
 

Roeboides affinis Cachorro 9 

  
 

Tetragonopterus 
chalceus pataca 3 

  
 

Triportheus albus Sardinha 12 

  Erythrinidae Erythrinus erythrinus jeju 4 

  
 

Hoplias malabaricus Traíra 7 

  
 

Hoplerythrinus 
unitaeniatus Jeju 2 

Clupeiformes Pristigasteridae Pellona flavipinis Apapá/Dorada 2 

  
 

Pristigaster cayana Borboleta 8 

  Engraulidae Lycengraulis batesi Sardinha prata 7 

Osteoglossiformes Arapaimidae Arapaima gigas pirarucu 31 
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  Osteoglossidae 
Osteoglossum 

bicirrhosum Aruanã 3 

Perciformes Cichlidae Geophagus sveni Cara 15 

  
 

G. aff. altifrons cará 1 

  
 

Ciclha piquiti Tucunaré azul 2 

  
 

C.kelberi 
tucunaré 
amarelo 2 

  
 

C. sp. Tucunaré 41 

  
 

Astronotus ocellatus oscar 10 

  
 

Geophagus neambi Cara 1 

  
 

Ciclhassoma 
araguaiense Cará 2 

  
 

Mesonauta cf. acora Acará festivo  4 

  Sciaenidae 
Plagiosum 

squamosissimus Curvina 5 

Siluriformes Loricariidae Hypostomus sp.9 Cascudo 1 

  
 

H. sp.7 Cascudo 8 

  
 

Baryancistrus 
niveatus cascudo 6 

  
 

Glyptoperichthys 
joselimaianus 

Cascudo 
abacaxi 1 

  Pimelodidae Pimelodina flavipinis Mandi moela 9 

  
 

Hypophthalmus 
marginatus Mapará 15 

  
 

Hassar wilderi 
Mandi cabeça 

ferro 2 

  
 

Pseudoplatystoma 
punctifer 

cachara 
amazonica 88 

  
 

P. reticulatum 
cachara 
pantanal 90 

  
 

P. corruscans pintado 9 

  
 

Leiarius marmuratus jundia 19 

  
 

Zungaro zungaro jau 1 

  Doradidae Oxydoras niger Cuiu-Cuiu 10 

  
 

Pterodoras 
granulosus Armado 6 

  
 

Platydoras 
armatulus 

Armado 
amarelo 5 

  
 

Rhinodoras cf. 
dorbignyi Armado preto 4 

  Auchenipteridae 
Auchenipterus 

nuchalis Bagre 8 

  ? 
Hypothinemus 

mentalis ? 1 

Total        843 

 
Conclusão: 
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Embora o banco de amostras de DNA esteja em fase de implantação, tendo sido criado 
em junho de 2012, os números são expressivos e refletem o enorme potencial da 
atividade em termos de conservação de recursos genéticos voltados a produção e 
recuperação de espécies de peixes ameaçadas.  
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Resumo 
O Rio Caiapó está contido na bacia Araguaia-Tocantins, sendo um dos afluentes da 
margem direita do Rio Araguaia, que embora não esteja diretamente ligada ao rio 
Amazonas, tem uma contribuição muito significativa com a maior ictiofauna de peixes 
de água doce do mundo. Esforços urgentes ainda necessitam ser direcionados para 
conhecer toda a biodiversidade contida neste ambiente, pois muitas espécies ainda são 
desconhecidas, mas já estão sendo extintas devido às impactantes ações antrópicas, 
como por exemplo, a construção de usinas hidrelétricas. Além disso, a identificação e 
prospecção dos peixes de água doce são necessárias para conhecer possíveis 
espécies que tenham potencial para produção. Este estudo teve como principal objetivo 
inventariar a ictiofauna dos peixes em um canal de irrigação que utiliza as águas do Rio 
Caiapó (município de Caseara), em uma região localizada próxima a uma área de 
preservação, o Parque Estadual do Cantão, criado pelo governo do Estado do 
Tocantins. Os resultados das coletas mostraram uma composição de 129 indivíduos, 
que correspondem a 29 espécies, distribuídos em 26 gêneros, 13 famílias e 4 ordens. 
Characidae foi à família mais diversa, seguida por Cichlidae e Prochilodontidae. Em 
geral, estudos da ictiofauna da bacia do Araguaia apontam uma alta diversidade de 
espécies, e similarmente a estudos de ictiofauna realizados anteriormente no Parque 
Estadual do Cantão, os resultados do presente estudo indicaram a presença de uma 
alta diversidade de espécies de peixes presente em um canal de irrigação. 
 
Palavras chave: Ictiologia, biodiversidade, Conservação. 
 
Introdução  

De acordo com Nelson (2006), dentre os 54.700 vertebrados descritos, 28.400 
são peixes, sendo 11.952 de água doce. A ictiofauna Neotropical é reconhecidamente 
a mais diversa do mundo, sobretudo para peixes de água doce. Vários autores têm 
realizado estudos de levantamento do número de espécies desta ictiofauna. Schaefer 
(1998), em um levantamento das tendências históricas de descrição de espécies em 
Characidae e Loricariidae, estima que possam existir cerca de 8.000 espécies de 
peixes neotropicais (marinhas e de água doce), que corresponderia a 25% de todas as 
espécies de peixes do mundo. Vari e Malabarba (1998) corroboram este número e 
ressaltaram que essa diversidade de peixes ocorre em menos de 0,003% da água doce 
do planeta. Reis et al. (2003), realizaram a estimativa mais completa disponível para os 
peixes neotropicais, e sugere que das 13.000 espécies de peixes de água doce 
estimadas para o planeta, aproximadamente 6.000 espécies encontram-se na região 
neotropical, das quais 4.475 são consideradas válidas e cerca de 1.550 são 
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conhecidas, porém ainda não descritas formalmente. Os autores, no entanto, ressaltam 
que este número pode ser muito maior devido à presença de vários complexos de 
espécies que fazem com que a diversidade de espécies de peixes de água doce seja 
subestimada.  

Segundo Léveque et al. (2008), a grande maioria dos peixes Neotropicais 
pertence a cinco grupos: Characiformes, Siluriformes, Gymnotiformes, 
Cyprinodontiformes e Perciformes. A América do Sul concentra a maior parte dessa 
diversidade nas bacias Amazônica e do Paraná (Langeani et al., 2007). De acordo com 
Buckup et al. (2007), se considerarmos apenas as bacias hidrográficas no Brasil, são 
conhecidas aproximadamente 2.600 espécies, sendo reconhecido um alto número de 
espécies ainda não descritas. Este número tende a aumentar, pois as amostragens 
ainda são insuficientes e muitas áreas permanecem inexploradas (Langeani et al., 
2007), principalmente entre aquelas encontradas em pequenos riachos e regiões de 
cabeceira (Schaefer, 1998; Langeani et al., 2007; Castro, 2003, 2004, 2005; Galves et 
al., 2009).  

 
Objetivos 

- Realizar o levantamento de espécies de peixes em um canal de irrigação, que 
usa água captada diretamente do rio Caiapó, próximo ao município de Caseara, TO; 

- Capturar indivíduos de espécies que sejam ameaçadas de extinção ou alvos de 
pesca predatória, para formação de bancos genéticos. 
 
Material e métodos 

A coleta foi realizada em um canal de irrigação formado por águas do rio Caiapó 
(Figura 1), no mês de Junho de 2012, após o período chuvoso. Os peixes foram 
capturados com o auxílio de redes de arrasto, com 15 m de comprimento, 2 m de altura 
e malha de 5 mm. Todos os exemplares foram capturados e amostras de cada espécie 
foram preservadas em álcool 70%. Após a identificação taxonômica estes exemplares 
foram depositados na Coleção de Peixes da EMBRAPA Pesca e Aquicultura. Alguns 
exemplares foram marcados com transponders e mantidos vivos para compor o banco 
genético de peixes da EMBRAPA Pesca e Aquicultura.  
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Figura 1. Local de coleta: canal de irrigação formado a partir do rio 

Caiapó (Caseara, TO).  

 
 
Resultados e Discussão 

Os resultados do levantamento ictiofaunístico mostraram uma composição de 
129 indivíduos, que correspondem a 29 espécies, distribuídos em 26 gêneros, 13 
famílias e 4 ordens (Tabela 1e Figura 2). Characidae foi à família mais diversa, seguida 
por Cichlidae e Prochilodontidae.  

 
Tabela 1. Espécies e número de indivíduos coletados. 

Espécie Popular Ordem/Família N 

Acestrorhincus microlepis Bicuda Char/Acestrorhynchidae 2 

Leporinus cf. trifasciatus Piau Charac/Anostomidae 2 

Prochilodus nigricans Curimba Charac/Prochilodontidae 3 

Anostomidae sp. Papa terra Charac/Prochilodontidae 3 

Semaprochilodus brama Jaraqui Charac/Prochilodontidae 10 

Tetragonopterus chalceus Pataca Characi/Characidae 3 

Myloplus sp. Prata 1 Characi/Characidae 3 

Myleus setiger Rabo vermelho Characi/Characidae 18 

Myloplus torquatus Prata 2 Characi/Characidae 3 

Brycon pesu Matrinchã Characi/Characidae 2 

Serrasalmus cf. maculatus Piranha Characif/Characidae 3 

Roeboides affinis Cachorro Characif/Characidae 9 

Triportheus cf. albus Sardinha Characif/Characidae 6 

Hydrolycus cf. armatus Cachorra Characif/Cynodontidae 3 

Erythrinus erythrinus Jeju Characif/Erytrinidae 4 

Hoplias malabaricus Traira Characif/Erytrinidae 4 

Arapaima gigas Pirarucu Osteoglo/Araipamidae 10 

Osteoglossum bicirrhosum Aruanã Osteoglo/Osteoglossidae 3 

Cichla piquiti Tucunaré Perciformes/Cichlidae 1 

Astronotus ocellatus Oscar Perciformes/Cichlidae 10 

Ciclassoma araguaiense Cará Perciformes/Cichlidae 2 

Mesonauta cf. acora Acará festivo  Perciformes/Cichlidae 4 

Geophagus aff. altifrons Cará Perciformes/Cichlidae 1 

Cichla kelberi Tucunaré Perciformes/Cichlidae 2 

Auchenipterus sp. Bagre sapo Silur/Auchenipteridae 2 

Platydoras armatulus Armado amarelo Silur/Doradidae 5 

Rhinodoras cf. dorbignyi Armado preto Silur/Doradidae 4 

Pseudoplatystoma punctifer Cachara Siluri/Pimelodidae 1 

Baryancistrus niveatus Cascudo Silurif/Loricariidae 6 
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Figura 2. Exemplares das espécies coletadas no canal de irrigação 

formado a partir do rio Caiapó (Caseara, TO).  

 
 
A espécie Arapaima gigas foi a que apresentou a maior biomassa, refletindo o 

grande porte que esta espécie pode alcançar. O comprimento total dos exemplares de 
Arapaima gigas coletados variou entre 40 a 50 cm e peso aproximado de 3 Kg, sendo 
os maiores indivíduos amostrados. Esta espécie tem sofrido constante redução do seu 
estoque pesqueiro, sendo considerada como ameaçada devido ao alto nível da pesca 
predatória. A presença de indivíduos desta espécie em um canal de irrigação 
demonstra que estes locais devem receber atenção especial, pois podem ser utilizados 
como possíveis fontes biológicas in situ para conservação desta espécie. Neste 
sentido, os exemplares de Arapaima gigas coletados no presente estudo foram 
marcados com transponders e transportados para o banco genético da Embrapa Pesca 
e Aquicultura, onde estão sendo mantidos vivos e serão utilizados como possíveis 
reprodutores. Além de Arapaima gigas, exemplares das espécies Osteoglossum 
bicirrhosum e Pseudoplatystoma punctifer também foram transportados vivos para 
formação do banco genético. 

Um dos problemas que dificultam a interpretação da história biogeográfica dos 
peixes neotropicais de água doce é o conhecimento ainda incompleto acerca da sua 
taxonomia em nível específico e o conhecimento inadequado sobre sua distribuição 
geográfica. É neste contexto que está inserida a importância dos levantamentos 
ictiofaunísticos, principalmente aqueles realizados em regiões ainda relativamente 
pouco exploradas como, no caso, locais do rio Caiapó, no Estado do Tocantins.  
 
Conclusão 
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A partir de uma única coleta, foram identificados 29 espécies, sendo 3 de 
interesse comercial, o que demonstra a importância de realizar levantamentos da 
ictiofauna em locais pouco explorados cientificamente, como um canal de irrigação do 
rio Caiapó (Caseara, TO).  
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Resumo 
Esse trabalho avaliou a eficácia anti-helmíntica da moxidectina e do triclorfon em 
caprinos e ovinos. A pesquisa foi realizada em duas propriedades. Na propriedade 1 
avaliou-se a eficiência da moxidectina em ovinos e caprinos através da realização do 
teste de redução do número de ovos por grama de fezes (OPG). Na propriedade 2 
pesquisou-se a eficiência da moxidectina e do triclorfon no controle de helmintos em 
ovinos também através do teste de redução do OPG. Após realização das análises 
verificou-se que os dois princípios ativos testados foram eficientes no controle das 
verminoses em pequenos ruminantes na região de Palmas-TO. 
 
Palavras-chave: verminose; pequenos ruminantes; anti-helmíntico. 
 
Introdução 

A criação de caprinos e ovinos são muito exploradas nos países tropicais, 
objetivando a produção de carne, leite e couro (VIEIRA, 2008). No entanto, para que a 
pecuária se mantenha eficiente, competitiva e sustentável deve estar alicerçada, 
sobretudo em três pontos importantes: genética, nutrição e sanidade (RODRIGUES et 
al., 2005). No aspecto sanitário a verminose gastrointestinal é o principal problema 
enfrentado pela ovinocaprinocultura (SCZESNY_MORAES, et al., 2010), pois causa 
redução de produtividade, atraso no desenvolvimento e mortalidade animal (CHAGAS 
et al., 2005). 

O controle das verminoses com a utilização de anti-helmínticos é o método mais 
empregado (MELO et al., 2003; SCZESNY_MORAES, et al., 2010), no entanto o uso 
indiscriminado e incorreto dos produtos tem como consequência a seleção de 
populações de helmintos resistentes (LIMA, et al., 2010). A resistência anti-helmíntica é 
definida como a capacidade de uma população de parasitas em sobreviver a doses de 
vermífugos que poderiam ser letais para populações susceptíveis (VIEIRA, 2008, 
TORRES-ACOSTA & HOSTE, 2008). Esta habilidade pode ser transmitida aos seus 
descendentes.  

Esse fenômeno tem sido estudado em algumas regiões do Brasil em que a 
ovinocaprinocultura vem se destacando: Sul (THOMAZ-SOCCOL et al., 2004), Sudeste 
(VERISSÍMO et al., 2002) e Nordeste (MELO et al., 2003). Apesar do aumento 
significativo do rebanho de pequenos ruminantes no Tocantins, não há estudos sobre a 
eficiência dos anti-helmínticos na região central do Estado. Considerando este cenário 
torna-se importante verificar a eficácia das drogas antiparasitárias contra os helmintos 
gastrointestinais na região central do Tocantins. 

Para isso, o presente projeto de pesquisa teve como objetivo avaliar a eficácia 
anti-helmíntica da moxidectina e do triclorfon em ovinos e caprinos naturalmente 
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infectados por vermes gastrointestinais, provenientes de propriedades próximas à 
Palmas-TO. 
 
Metodologia 

O presente estudo foi realizado em duas propriedades na região central do 
Tocantins: 

 propriedade 1 - Faculdade Católica do Tocantins (FACTO) 
Participaram do presente experimento 14 ovelhas da raça Santa Inês e 11 

cabras de raças variadas que foram mantidos durante o dia em pastagens e durante a 
noite em aprisco. Água e sal mineral eram fornecidos à vontade. 

 propriedade 2 – propriedade particular 
Foram utilizados 27 ovinos machos e fêmeas da raça Santa Inês, mantidos a 

pasto durante o dia e em aprisco pela noite. Água e sal mineral eram fornecidos ad 
libidum. 

Para quantificar a incidência da verminose nos animais foi realizada a contagem 
de ovos de nematódeos por grama de fezes (OPG) através da técnica de Gordon & 
Whitlock (1939) e modificada por Whitlock (1948).  

Para realização dos exames coprológicos os animais foram contidos 
adequadamente e as fezes foram colhidas da ampola retal. As amostras foram 
identificadas individualmente e armazenadas em um isopor contendo gelo, até 
chegarem ao laboratório de microscopia da FACTO.  

A divisão dos grupos experimentais ocorreu de maneira randômica, com base no 
resultado do OPG pré-tratamento (dia-2). Tanto as ovelhas quanto as cabras da 
propriedade 1 foram divididas em dois grupos experimentais. Um grupo foi considerado 
o grupo controle (7 ovelhas e 5 cabras) e o outro grupo recebeu 0,2mg/kg de 
moxidectina (Cydectin®) pela via subcutânea (7 ovelhas e 6 cabras). Já os ovinos da 
propriedade 2 foram divididas em três grupos experimentais. O primeiro grupo foi 
composto pelos animais controle (8 animais), o segundo pelos animais que receberam 
0,2mg/kg de moxidectina pela via subcutânea (10 animais)e o terceiro grupo (9 
animais) que foi medicado por via oral com triclorfon (Neguvon®) na dose de 97mg.kg-

1. 
Para determinar a eficácia dos produtos testados empregou-se o teste de 

redução da contagem de OPG conforme método descrito por Coles (1992), que permite 
estimar a eficiência dos diferentes produtos por comparação da redução da contagem 
de OPG antes e após o tratamento, segundo fórmula abaixo, que indica eficiente o 
produto com índice maior ou igual a 95%. 

1001 X
TRATAMENTOPRÉOPG

TRATAMENTOPÓSOPG
EFICÁCIA 

 
 

Para a análise de variância as médias foram comparadas pelo teste de Tukey 
em nível de 5% de probabilidade, através do programa ASSISTAT, versão 7.6, 2012. 
 
Resultados e Discussão 

Após realização do primeiro (dia-2) OPG nos animais da propriedade 1 verificou-
se média mais elevada para os caprinos quando comparado com os ovinos (Tabelas 1 
e 2). Esse fato já era esperado, uma vez que mantidos em condições extensivas ou 
semi extensivas os caprinos são mais infectados do que os ovinos, sendo isso 
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relacionado provavelmente em sua menor habilidade de produzir uma resposta imune 
as nematoides (HOSTE et al., 2007). 

Ao analisar a utilização da moxidectina na propriedade 1 verificou-se uma 
eficácia de 99,24% para os caprinos (Tabela 1) e de 95,4% para os ovinos (Tabela 2). 
Esses resultados demonstram a eficiência da moxidectina para os caprinos e ovinos da 
propriedade 1, dados semelhantes aos encontrados por Cunha Filho & Yamamura 
(1999), Leonardo et al. (2006) e Lima et al. (2010). Sendo assim, esse princípio ativo é 
recomendado para o controle de endoparasitas, uma vez que se constatou ausência de 
resistência nessa propriedade tanto para os ovinos quanto para os caprinos.  
 
Tabela 1: Média de ovos de estrongilídeos por grama de fezes no dia -2 e no dia +14 e 
eficácia dos princípios ativos em caprinos da propriedade 1. 

Tratamento 
Média OPG nos caprinos 

Eficácia 
OPG Dia -2 OPG Dia +14 

Moxidectina 1241,67 8,33 99,24% 

Controle 900 1730 -82,90% 

 
Tabela 2: Média de ovos de estrongilídeos por grama de fezes no dia -2 e no dia +14  e 
eficácia dos princípios ativos em ovinos da propriedade 1. 

Tratamento 
Média OPG nos ovinos 

Eficácia 
OPG Dia -2 OPG Dia +14 

Moxidectina 307,14 14,29 95,40% 

Controle 400 200 50% 

 
Ao analisar a utilização da moxidectina e do triclofon nos ovinos da propriedade 

2 verificou-se uma eficácia aparentemente baixa da moxidectina e do triclorfon (Tabela 
3). No entanto, ao avaliar cuidadosamente os dados do grupo controle, nota-se que 
ocorreu um aumento significativo (p<0,01) no número de OPG entre as duas 
avaliações. No dia -2 a contagem média de OPG foi de 175, já no dia +14 esse número 
subiu para 1162,5. 
 
Tabela 3: Média de ovos de estrongilídeos por grama de fezes no dia -2 e quatorze 
dias pós-tratamento e eficácia dos princípios ativos em ovinos da propriedade 2. 

Tratamento 
Média OPG nos ovinos 

Eficácia 
OPG Dia -2 OPG Dia +14 

Moxidectina 155 a A 105 a A 32,30% 

Triclorfon 144,44 a A 127,78a A 11,60% 

Controle 175 a A 1162,5b B 564,2% 

Letras minúsculas distintas em uma mesma linha diferem significativamente 
entre si para as diferentes contagens de OPG, com P<0,01. 

Letras maiúsculas distintas em uma mesma coluna diferem significativamente 
entre si para as diferentes contagens de OPG, com P<0,01. 

 
A pesquisa foi realizada na propriedade 2 no final de junho e início de julho, ou 

seja, no início do período seco no estado de Tocantins. Sabe-se que no período seco a 
alimentação de pior qualidade e mais escassa e pode favorecer as infecções por 
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endoparasitas devido à redução da resistência dos animais e ao pastejo mais próximo 
ao solo (WILLIAMS & MAYHEW, 1967). Amarante & Barbosa (1995) observaram que 
em junho e julho há uma maior quantidade de larvas infectantes de nematódeos nas 
pastagens de ovinos, em relação aos outros meses do ano. Esses dados corroboram 
com os de Gastaldi et al. (2001) que verificaram em ovinos uma maior contagem no 
número de OPG no período mais seco do ano. 

Com isso, pode-se aferir que o aumento na contagem do OPG no grupo controle 
deve-se provavelmente a uma infecção por estrongilídeos no período entre as duas 
avaliações. Esse aumento não foi observado (p>0,05) nos grupos tratados com 
moxidectina e com tricorfon, como se pode verificar na Tabela 3. 

Nota-se que não houve resistência dos helmintos aos dois princípios ativos 
testados, uma vez que não ocorreu aumento do número de OPG como aconteceu no 
grupo controle. Sendo assim, da mesma maneira que ocorreu na propriedade 1, a 
moxidectina mostrou-se uma alternativa para combater os vermes dos ovinos na 
propriedade 2. O tricorfon também foi eficiente para controlar a verminose, fato também 
comprovado por Falbo et al.(2009). No entanto, o tricorfon deve ser utilizado com 
cautela devido sua toxicidade (ALMEIDA & AYRES, 2006). 

Numericamente, a baixa eficácia dos anti-helmínticos testados na propriedade 2 
deve-se provavelmente ao baixo período residual que ambas as drogas possuem. 
Caso o OPG pós-tratamento tivesse sido realizado previamente, é possível que a 
eficácia dos produtos testados fosse superior, pois diminuiria o efeito da reinfecção. 
 
Conclusões 

A moxidectina e o triclorfon apresentam-se eficientes no controle de helmintos 
gastrointestinais em ovinos da região central do Tocantins. 

A moxidectina mostra-se eficaz no controle de helmintos gastrointestinais em 
caprinos da região central do Tocantins. 
 
Agradecimentos 

Ao CNPq que concedeu a bolsa para realização do projeto de iniciação científica 
PIBIC/FACTO. 

À Fazenda Valadares que gentilmente cedeu os animais para realização de 
parte do presente estudo. 

 
Referências Bibliográficas 

ALMEIDA, M. A. O.; AYRES, M.C.C. Considerações gerais sobre os anti-
helmínticos. In: SPINOSA H. S.; GÓRNIAK S. L.; BERNARDI, M. M. Farmacologia 
aplicada à medicina veterinária. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 519-
550, 2006. 

AMARANTE, A.F.T., BARBOSA, M.A. Seasonal variations in populations of 
infective larvae on pasture and nematode faecal egg output in sheep. Veterinária e 
Zootecnia, v.7, p.127-33, 1995. 

COLES, C.G., BAUER, C., BORGSTEEDE, F.H.M.; GEERTS, S.; KLEI, T.R.; 
TAYLOR, M.A., WALLER, P.J. World Association for the Advancement of Veterinary 
Parasitology (W.A.A.V.P.) Methods for the detection of anthelmintic resistance in 
nematodes of veterinary importance. Veterinary Parasitology, Amsterdam, The 
Netherlands, v. 44, p. 35-44. 1992. 



 

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

 

 
297 

 

CUNHA-FILHO L.F.C., PEREIRA A.B.L.; YAMAMURA M.H. Resistência a anti-
helmínticos em ovinos na região de Londrina, PR, Brasil. Seminário Brasileiro de 
Parasitologia Veterinária v. 11, p.153, 1999. 

FALBO, M.K.; SOCCOL, V.T.; SANDINI, I.E.; NEUMANN,M.; ISHIY, T. M. 
Atividade anti-helmíntica do triclorfon e closantel em cordeiros naturalmente infectados 
por Haemonchus sp. Ciência Animal Brasileira, v. 10, n. 3, p. 926-930, 2009. 

GASTALDI, K.A.; SILVA SOBRINHO, A.G.; COSTA, A.J.; ROCHA, U.F.  
Variação estacional do número de ovos por grama de fezes de nematódeos parasitas 
de ovnos na região de Jaboticabal, São Paulo. ARS Veterinária, v. 17 (2), p. 124-129, 
2001. 

GORDON, H.; WHITLOCK, H.V. A new technique for couting nematode eggs in 
sheep faeces. Journal Council for Scientific and Industrial Research, Austrália, 
v.12, p.50-2, 1, 1939. 

HOSTE H., TORRES-ACOSTA J.F.J. & AGUILAR CABALLERO A.J. Nutrition-
parasite interactions in goats: Is immunoregulation involved in the control of 
gastrointestinal nematodes? Parasite Immunology v.30 p. 79-88, 2007. 

LEONARDO, J. M. L. O.; AGULHON, A. Z.; PICOLI, F. M.; GRACIANO, T. 
Eficácia de anti-helmínticos em caprinos naturalmente parasitados. In: Congresso 
Brasileiro De Parasitologia Veterinária, 14. Ribeirão Preto.2006. p. 296, 2006. 

LIMA, M.M.; FARIAS, M.P.O.; ROMEIRO, E.T.; FERREIRA, D.R.A.; ALVES, 
L.C.; FAUSTINO, M.A.G. Eficácia da moxidectina, ivermectina e albendazole contra 
helmintos gastrointestinais em propriedades de criação caprina e ovina no estado de 
Pernambuco.Ciência Animal Brasileira, v. 11, n. 1, p. 94-100, 2010. 

MELO, A. C. F. L.; REIS, I. S.; BEVILAQUA, C. M. L.; VIEIRA, L. S.; 
ECHEVARRIA, F. A. M.; MELO, L. M. Nematódeos resistentes a anti-helmíntico em 
rebanhos de ovinos e caprinos do estado do Ceará, Brasil. Ciência Rural, v. 33, n. 2, 
p. 339-344, 2003. 

RODRIGUES, D.C., STECKELBERG, A., LOPES, W. D. Z., SANTANA, L. F., 
MARTINS, J. R., BORGES, F.A., MENDONÇA, R. P., SOARES, V.E., BARUFI, F. B., 
OLIVEIRA, G. P., COSTA, A. J. Atividade anti-helmíntica da associação ivermectina 
2,25% + abamectina 1,25% comparativamente a diferentes endectocidas em bovinos e 
efeito no desenvolvimento ponderal. A Hora Veterinária, n. 145, p. 48-51, 2005. 

SCZESNY_MORAES, E. A.; BIANCHIN, I.; SILVA, K.F.; CATTO, J.B.; HONER, 
M.R; PAIVA, F. Resistência anti-helmíntica de nematoides gastrointestinais em ovinos, 
Mato Grosso do Sul, Brasil. Pesquisa Veterinária  Brasileira v.30(3) p. 229-236, 2010. 

THOMAZ-SOCCOL, V.; SOUZA, F.P.; SOTOMAIOR, C.; CASTRO, E.A.; 
MILCZEWSKI, V.; PESSOA, M. C.; MOCELIN, G. Resistance of gastrointestinal 
nematodes of anthelmintics in sheep (Ovies aries). Brazilian Archives of Biology and 
Technology, Curitiba, PR, v. 47, p. 41-47, 2004. 

TORRES-ACOSTA J.F.J. & HOSTE H. Alternative or improved methods to limit 
gastro-intestinal parasitism in grazing sheep and goats. Small Ruminants Reserch 
v.77 p. 159-173, 2008. 

VERÍSSIMO C.J., OLIVEIRA S.M. & FILHA E.S. Eficácia de alguns 
antihelmínticos em uma ovinocultura no Estado de São Paulo, Brasil. Anais 12º 
Seminário Brasileiro de Parasitologia Veterinária, Rio de Janeiro, RJ, 2002. 

VIEIRA L.S. Métodos alternativos de controle de nematóides gastrintestinais em 
caprinos e ovinos. Revistata Ciência Tecnologia Agropecuária v. 2 p. 28-31, 2008. 



 

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

 

 
298 

 

WHITLOCK, H.V. Some modifications of the McMaster helminth egg-counting 
technique and apparatus. Journal Council for Scientific and Industrial Research, 
Austrália, v. 21, p.177-180, 1948. 

WILLIAMS, J.C., MAYHEW, R.L. Survival of infective larvae of the cattle 
nematodes, Cooperia punctata, Trichostrongylus axei, and Oesophagostomum 
radiatum. American Journal of Veterinary Research, v.28, n.124, p.629-40, 1967. 
  



 

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

 

 
299 

 

65. A WICCA E AS RELAÇÕES RELIGIÃO E HOMEM NA BUSCA DA 
SOLIDARIEDADE 

 
Bárbara Araújo Barros¹, Claudecir Jaques², Kassio Yuri Hahmann¹, Laurinda Dias 

Neves¹, Lettícia Brito Gonçalves¹, Sávio Fleury de Oliveira Barbosa¹ , Wagner 
Ferreira Coelho de Oliveira¹ 

 
1
Acadêmicos da FACTO–Faculdade Católica do Tocantins; Email: pr.wagnerfc@gmail.com 

2
Professores da  FACTO – Faculdade Católica do Tocantins. Email: claudecir@catolica-to.edu.br; 

 
 
Resumo: A Wicca é uma religião pautada nas relações harmoniosas com o meio 
ambiente, na tolerância e na cooperação entre pessoas. Considera a natureza sagrada, 
pois enxerga em seus ciclos e nos processos de transformação a própria manifestação 
dos deuses. Em suas celebrações em sintonia com a natureza, busca estimular o 
desenvolvimento pessoal e coletivo. Falar de sua origem é o mesmo que retorna aos 
primeiros passos da humanidade, quando os seres humanos despertaram a 
curiosidade pelos mistérios naturais e sobrenaturais. 
As relações ente o bem e mal, não são vistos com opostos, mais unidos e suas forças 
combinadas dão origem e personificação aos seus deuses.    
Em seus enlaces mistura ciência e magia, em um momento através de observação e 
experimentação aprende-se o uso medicinal das plantas, a influência da lua sobre as 
plantações e colheita, em segundo momento revela seus mistérios em seus rituais em 
contato a natureza, as arvores são testemunhas das belas danças. 
 
Palavras-Chave: Wicca; religião; bruxaria. 
 
 
Introdução  
 
 
A etimologia da palavra Wicca volta-se para o "entortar", no inglês arcaico Wicce, ou do 
saxão Wich, significando girar, moldar, há quem diga que seu significado é "sábio". ou 
na raiz indo-europeia "wikk-", significando "magia ou feitiçaria". O nome Wicca é o mais 
usado para descrever essa religião, ela também é conhecida como Bruxaria, Feitiçaria, 
Antiga Religião e Arte dos Sábios, ou simplesmente, a Arte. Em seu contesto não 
existem livros sagrados, nem profetas. Não faz apelo a uma fé única e exclusiva, não 
tem mandamentos e promove acima de tudo o respeito e a diversidade.  imaginar uma 
pessoa movendo uma colher de pau dentro de um caldeirão, ou uma mulher em cima 
de uma vassoura, ou ate mesmo uma varinha mágica não é um absurdo dentro dos 
mistérios wiccanos.  
É uma religião neopagã, politeísta e encontra sua origem nas religiões da Antiga 
Europa, suas crenças começaram a tomar forma no Paleolítico, há aproximadamente 
vinte e cinco mil anos, quando os caçadores se vestiam de peles e chifres para atrair a 
caça. No paleolítico as forças da natureza eram associadas a deuses. A fertilidade e a 
menstruação eram um mistério, ainda não se sabia porque a barriga da mulher crescia, 
não associavam ao elemento masculino. A Wicca resgata o poderio feminino, na 
medida em que seja uma religião “matriarcal e xamânica”, suas duas deidades são a 
Deusa e o Deus. Para eles, são duas divindades representam a natureza e a virilidade, 
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na qual a natureza representa a Deusa, que se denomina de Mãe Tríplice ou 
simplesmente Deusa Mãe, e a feminilidade, ela possuiria três faces, virgem, mãe e a 
velha sábia; e o Deus, o Deus Cornífero ou Deus Fecundador, representa a 
masculinidade e a virilidade. 
Segundo Crimassi (2002, p. 25) “O foco do antigo culto, no entanto, não era centrado 
numa forma masculina, mais sim feminina”. 
A wicca tem se tornado muito popular, e o seu principal motivo é que não existe em sua 
doutrina a discriminação, e isso a torna atraente para muitos, que por serem ou 
pesarem diferentes são excluídos, também pelo respeito que demonstra pelas 
pessoas, pelos animais, plantas e pelo planeta. 
O renascimento da Wicca ou o momento que ela é notada como religião se da com a 
publicação do livro de Gerald Gardner “Witchcraft Today” em 1954, antes era apenas 
vista como um antigo culto europeu de fertilidade que avia sobrevivido na forma de 
seita secreta. 
A hierarquia é um ponto polêmico dentro da wicca, já que a maior parte das bruxas 
dispensa qualquer tipo de imposição, especialmente as de ordem hierárquica. Porém 
algumas tradições realizam três Iniciações diferentes que podem ser consideradas 
graus. A iniciação de primeiro grau é a entrada formal para a wicca, o coven. A 
iniciação no segundo grau acontece depois de algum tempo de estudo dentro da 
tradição adotada pelo coven. A iniciação no terceiro grau forma os líderes, que são a 
alta sacerdotisa e o alto sacerdote. Estes deteriam todo o conhecimento dentro de uma 
tradição, que seria a magia, a estrutura dos rituais, a dinâmica do grupo mágico, a 
mitologia wiccaniana, e diversos outros conhecimentos. 
Na wicca existe uma orientação que diz: "Tudo o que fizeres voltará em triplo para ti", 
sendo aplicado tanto na própria execução da mesma, quanto nos aspectos gerais da 
vida. Alem disso wiccanianos seguem leis aprendidas na observação das forças da 
natureza. 
Segundo Crimassi (2002, p. 42) A natureza é considerada o Grande Mestre. Os 
ensinamentos dos mistérios nos diz que a fonte divina depositou no tecido da criação 
um reflexo do que a criou.  
Os wiccanianos ainda enfrentam um desafio, que mesmo depois inquisição católica e 
dos julgamentos protestantes de Salém, ainda são vitimas do preconceito e ate mesmo 
agressões. Por isso muitos wiccanianos preferem praticar sua fé de forma discreta. 
Este trabalho objetivou apresentar informações sobre a religião wicca, sua base 
doutrinaria, como também seu aspecto solidário.  
 
Metodologia 
 
A pesquisa foi realizada tendo como principais fontes de referencias o livro de Ravem 
Grimassi, Os mistérios wiccanos, unido a experiência de um dos autores que teve 
contato com religião wicca.  
 
 
Resultados e Discussão 
 
Não se deve confundir religião wiccana com satanismo, o diabo é figura da mitologia 
Cristã. Na Wicca não a praticas de sacrifícios de animais ou humanos em seus ritos. 
Ao contrário, os wiccanianos não odiariam as outras religiões, nem fariam nada para 
denegri-las. Não falariam contra o cristianismo, o islamismo, ou outras, acreditam na 
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liberdade religiosa. Em sua maioria adotariam uma postura sexual tradicional, contudo 
não haveria preconceitos contra os homossexuais em seu meio.  
 
Conclusão 
 
Podem-se enumerar interessantes conclusões ao longo deste trabalho. Primeiro que a 
Wicca sobrevive, e apresenta-se como continuadora de antigos rituais pagãos. Ao 
analisar-se a Wicca dentro deste trabalho, percebe-se primordialmente que nos dias de 
hoje, estudar a Wicca é aprofundar-se na liberdade e descoberta, onde respeito, honra 
não são apenas palavras mais orientações.  Outro ponto com que a Wicca pode atrair 
fiéis e simpatizantes é quando se intitula perpetuadora de cultos da terra, e como tal, 
ecológica, na medida em que trata terra e animais como sagrados.  
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RESUMO: A hepatite é uma doença causada por uma inflamação do fígado podendo 
ter complicações das formas agudas e crônicas. Dentre os tipos de hepatite, temos as 
hepatites virais, caudadas pelo vírus citomegalovírus e outas hepatites causadas por 
drogas, (anti-inflamatórios, anticonvulsivantes, sulfas, anticoncepcional, etc.). 
Descrever o perfil epidemiológico dos pacientes portadores de hepatites virais do 
período de 2007 a 2011, investigados pelo SINAN NET na Secretaria de Saúde de 
Porto Nacional no estado de Tocantins. Objetivando conhecer a população de 
portadores e identificar as frequências de hepatites virais na cidade de Porto Nacional. 
Estudos baseado em amostras observadas de variáveis quantitativas e qualitativas 
referentes a todas as hepatites virais no período compreendido de janeiro de 2007 a 
dezembro de 2011. Em um total de 170 pessoas do sexo masculino e feminino, no 
período de janeiro de 2007 a dezembro de 2011, com maior incidência com pessoas do 
sexo feminino com 91 agravos, e do sexo masculino 79 agravos. No ano de 2008, os 
agravos de maior proporção foram com pessoas do sexo masculino num total de 27 
incidências. No sexo feminino, no mesmo ano, 19 incidências foram analisadas. 
Palavras-chaves: Hepatite, Saúde Pública, Epidemiologia 
ABSTRACT: Hepatitis is a disease caused by an inflammation of the liver may have 
complications of acute and chronic diseases. Among the types of hepatitis, viral 
hepatitis have, caudadas virus and cytomegalovirus outas hepatitis caused by drugs 
(anti-inflammatories, anticonvulsants, sulfa drugs, contraceptives, etc.).. To describe the 
epidemiological profile of patients with viral hepatitis of the period from 2007 to 2011, 
investigated by SINAN NET at Health of Porto Nacional in the state of Tocantins. In 
order to know the population of patients and to identify the frequency of viral hepatitis in 
the city of Porto Nacional. Studies based on observed samples of quantitative and 
qualitative variables concerning all viral hepatitis in the period January 2007 to 
December 2011. In a total of 170 males and females, from January 2007 to December 
2011, with higher incidence in females with 91 injuries, and 79 male diseases. In 2008, 
the largest proportion of injuries were males with a total of 27 incidents. In females, the 
same year, 19 incidents were analyzed. Keywords: Hepatitis, Public Health and 
Epidemiology 

 
Introdução: 
A hepatite é uma doença causada por uma inflamação do fígado podendo ter 

complicações das formas agudas e crônicas. Dentre os tipos de hepatite, temos as 
hepatites virais, caudadas pelo vírus citomegalovírus e outas hepatites causadas por 
drogas, (anti-inflamatórios, anticonvulsivantes, sulfas, anticoncepcional, etc.). 
Entretanto os mais significativos progressos foram identificados nos agentes virais, mas 
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em comum, todas as hepatites têm algum grau de destruição das células hepáticas. 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005; ROCHA, 2009). 

Há relatos de que a primeira vacina contra a hepatite viral foi contra o VHB, no inicio 
de 1980, feita com o plasma humano. Sendo mais tarde substituída, em 1990, por 
vacinas produzidas através da técnica do DNA recombinante, e a mais recentemente 
no mercado vacinas associando antígenos dos vírus VHA e VHB e vacinas combinadas 
com os antígenos de outros agentes. (SILVEIRA, T. R. 2006). 

Descrever o perfil epidemiológico dos pacientes portadores de hepatites virais do 
período de 2007 a 2011, investigados pelo SINAN NET na Secretaria de Saúde de 
Porto Nacional no estado de Tocantins. Objetivando conhecer a população de 
portadores e identificar as frequências de hepatites virais na cidade de Porto Nacional. 
 
Material e Método 

Estudos baseado em amostras observadas de variáveis quantitativas e qualitativas 
referentes a todas as hepatites virais no período compreendido de janeiro de 2007 a 
dezembro de 2011. Foram analisadas as informações contidas pelo SINAN NET, 
fornecidas pela Secretaria de Saúde de Porto Nacional, cuja população foi utilizada 
para estimar as incidências. 

 
Resultados e Discussões  
Foi registrado de um total de agravos por hepatites virais no período de janeiro de 

2007 a dezembro de 2011 com maior incidência o mês de agosto com 22 agravos. De 
acordo com a (Tabela 01). Em um total de 170 pessoas do sexo masculino e feminino, 
no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2011, com maior incidência com pessoas 
do sexo feminino com 91 agravos, e do sexo masculino 79 agravos. No ano de 2008, 
os agravos de maior proporção foram com pessoas do sexo masculino num total de 27 
incidências. No sexo feminino, no mesmo ano, 19 incidências foram analisadas. (Figura 
02). 

Frequência por ano da notificação segundo mês de notificação 
 
 

 

        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          Fig. 01-Fonte: Banco de dados, Secretaria de Saúde de Porto Nacional. 
Observa-se em um estudo realizado por Cruz et al (2009), em um serviço publico de 

São Paulo, a qual houve uma discordância em relação ao sexo onde foi detectado uma 
prevalência de 51,5% do sexo feminino em um total de 100%. 
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Outro estudo realizado por Mello et al (2011), em um núcleo Hospitalar 
Epidemiológico da região Sul do Brasil, a qual também ouve uma discordância onde 
em um total de 66 pessoas de ambos os sexos, masculino e feminino, onde 37 eram do 
sexo masculina e 29 do sexo feminino.  

Já em um artigo de Valente, ouve uma discordância onde a distribuição dos sexos 
mostra amplo predomínio dos homens e mulheres com percentuais respectivamente 
iguais a 83,6% e 16,4%,com diferença de idade das faixas de 26 a 35 e de 36 a 45 
anos pra ambos o sexo. E que na idade menores de idades de 18 a 25 (17,8%) e 46 a 
60 (17%). Observou-se no artigo de Valente que a taxa do sexo feminino foi à maioria 
que variou de 20 a 65 anos, e na área administrativa a idade individual variou 18 à 50 
anos. Observe nas tabelas abaixo que os agravos por idade do período de janeiro de 
2007 a dezembro de 2011 foram analisados no grupo etário 47,62% de agravos em 
crianças de zero aos 16 anos de um total de 46 pessoas, em 2008 o segundo ano com 
mais incidência onde ouve um agravo de 43,18% em crianças dos 02 aos 12 anos. 

Em um estudo Cruz et al a comparação entre hepatite para as diferentes faixas 
etárias pode-se observar uma discordância na significância estatística na faixa etária 
de 30 a 39 anos.A faixa etária predominante para hepatite B foi de 40 a 54 anos, 
enquanto para hepatite C observou-se a mesma prevalência para as faixas de 20 a 39 
anos e maior que 54 anos. Estudo epidemiológico realizado em quatro cidades 
brasileiras mostrou alta soroprevalência de anti-HBc na infância, com taxas crescentes 
a partir da faixa etária de 21 a 30 anos, além de predomínio estatisticamente 
significante no sexo masculino. Tal perfil equipara-se ao da presente amostra, onde 
ouve uma alta prevalência na infância.  

No ano de 2008, a taxa de agravos padronizada por hepatite virais foi maior na zona 
urbana, com 45 por 46pessoas com agravos, enquanto na zona rural ocorreu 01 
agravo de 46 pessoas, seguindo o ano de 2010 cuja maior índice fora na zona urbana, 
com 33 pessoas com agravo de 46, enquanto a zona rural apresentou uma incidência 
de 01 agravo dentre as 46 pessoas abordadas. Pode-se observar 01 agravo em um 
total de 33 pessoas, um pequeno índice no perímetro Periurbano. (Figura 03). 

O aumento da hepatite viral fica claro na coleta de dados, cujos casos por hepatite 
virais vêm aumento desde janeiro de 2007 a dezembro de 2011. Fica claro que na 
região urbana a frequência de pessoas com a doença é maior, essa descoberta faz 
com que facilite a prevenção da infecção como mostra Henedina Antunes, Mônica 
Macedo e Alexandra Estrada dos Serviços de Pediatria e de Patologia Clínica. Hospital 
de São Marcos Braga. 

Independente da zona de incidência nota-se que os casos de hepatites virais 
existem em todas elas é preciso à mobilização de hospitais e centro de saúde para o 
maior combate dessa infecção já que os dados comprovam que a mesma vem 
aumentando. 

Frequência por ano da notificação segundo sexo 

 
 

       
        
        
        
        
        
            

Fig. 02-Fonte: Banco de dados, Secretaria de Saúde de Porto Nacional. 
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Frequência por ano da notificação segundo zona de residência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 03-Fonte: Banco de dados, Secretaria de Saúde de Porto Nacional. 

Dentre as unidades de saúde analisadas, pode-se observar na pesquisa o maior 
índice de incidências de hepatites virais desde janeiro de 2007 a dezembro de 2011, 
que fora no ano de 2009 com 21 agravos e em 2008 com 20 pessoas de 46 agravos, 
no Hospital Regional de Porto Nacional. 

Pode-se observar em um estudo realizado por Melo (2011), que ouve uma 
discordância nas proporções analisadas onde ocorreu maior agravo em pessoas que 
tinha o primeiro grau incompleto com 35% de agravos, seguindo de ignorados com 
24% de agravos. Já no artigo, em que Cruz (2009) realizou um estudo traçando o perfil 
epidemiológico da saúde em um serviço publico em São Paulo, pode-se observar uma 
semelhança em relação aos resultados de incidências no campo da escolaridade e da 
idade que foi preenchido na maior parte das fichas epidemiológicas com o código 09 
(ignorado), correspondendo a 90,8%dos casos de hepatite viral onde a faixa de 
escolaridade mais frequente foi acima de 12 anos com 42,7%. 

Frequência por ano da notificação segundo escolaridade SINAN NET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 04-Fonte: Banco de dados, Secretaria de Saúde de Porto Nacional. 
 
Conclusão 
As hepatites virais de Porto Nacional apresentam uma distribuição variada segundo 

a faixa etária e nos anos essas distribuições se modificam de forma que o numero de 
casos notificados ao longo do período de 2007 a 2011 vão caindo decrescentemente 
denotando uma atitude fundamental dos profissionais de saúde, a melhoria das 
assistências de saúde, seja por uma melhor educação prestada à comunidade, por 
monitoramento e planejamento das ações de prevenção e controle dos agravos da 
doença, ou pelo uso adequado das vacinas disponíveis no país. 
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Resumo: 
 Este trabalho aborda a frequência de notificações de casos de desnutrição 
protéico-calorica na cidade de Porto Nacional sob uma visão clínica e também social, 
uma vez que é impossível discutir este tema sem aludir as questão socio-econômicas. 
O nosso objetivo inicial foi descrever, embasados nas informações disponilizadas pelo 
SinanNet, o modo como este agravo encontra-se distribuído na municipalidade e 
identificar os grupos mais inclinados a desenvolverem-o. Dentro desta perspectiva,  foi 
possivel observar a natureza social e o caráter multifatorial deste agravo que apesar de  
sua pouca ênfase nas últimas décadas, continua a ser a principal causa da morte de 
inúmeras crianças em todo o mundo. Partindo do pressuposto de que a desnutrição é 
um agravo cuja raiz está na pobreza concluimos que superá-la exige a adoção de 
politicas mais eficazes no combate às desigualdades sociais e na promoção de uma 
sociedade onde cada individuo tenha seguraça alimentar. Palavras-chaves: 
enfermagem, desnutrição, saúde pública 
Abstract 
This paper discusses the frequency of reported cases of protein-energy malnutrition in 
the city of Porto Nacional in a vision clinic and also social, since it is impossible to 
discuss this subject without referring the socio-economic issue. Our initial objective was 
to describe, based on information disponilizadas by SinanNet, how this injury is 
distributed in the municipality and identify those most likely to develop it. Within this 
perspective, it was possible to observe the social and multifactorial nature of this 
disease which despite its little emphasis in recent decades, remains the leading cause 
of death of countless children around the world. Assuming that malnutrition is a tort is 
rooted in poverty conclude that overcoming it requires the adoption of more effective 
policies to combat social inequalities and the promotion of a society where every 
individual has food security risk. Keywords: nursing, malnutrition, public health 
 
Introdução:  
 A desnutrição protéico-calorica está intimamente associada à uma alimentação 
inadequada, deficiente em nutrientes e calorias. Os sintomas desta doença variam 
desde a magreza excessiva, atrofia muscular e pele frouxa ao aparecimento de 
edemas visíveis particularmente no abdômen. Estes sintomas diferenciam dois quadros 
clínicos de desnutrição: o marasmo e kwashiorkor. Aquele resultante da quantidade 
insuficiente de alimentos, e este de uma deficiência grave de aminoácidos essenciais. 
Amabis (2004).  
 Admite-se que a desnutrição ou malnutrição seja  um problema que afeta 
geralmente pessoas de países subdesenvolvidos, pois verifica-se nestes lugares uma 
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menor disponibilidade de alimentos à grande parcela da população que tem por isso 
maior possibilidade de alimentar-se inadequadamente. 

Este distúrbio nutricional é mais habitual na infância. Segundo Sawaya (2006), a 
desnutrição é a principal causa das 55% das mortes de crianças do mundo inteiro, 
sendo por isso considerada a doença que mais mata pessoas menores de cinco anos. 

Crianças desnutridas geralmente podem apresentar baixa estatura, insufiência 
cardíaca e sistema imunológico debilitado, o que as torna mais predisposta ao 
desenvolvimento de outras doenças. O tratamento deste agravo faz-se por meio de 
uma reeducação alimentar junto à administração de medicamentos para correção da 
carência de aminoacidos. 

Num sentido mais amplo, este trabalho visa analisar a frequência de ocorrência 
da desnutrição protéico-calorica e identificar a distribuição destes casos na cidade de 
Porto Nacional ao traçar o perfil epidemiológico das pessoas que foram acometidas 
pela doença durante  os anos de 2007 a 2011. Em suma, objetiva-se conhecer os 
grupos mais suscetíveis ao desenvolvimento deste agravo que se responsabiliza em 
grande parte pela mortalidade infantil e por outras complicações desencadeadas a 
longo prazo.  
 
Material e Método 

Trata-se de um levantamento estatístico descritivo baseado em variáveis 
quantitativas e qualitativas, referentes às notificações de casos de desnutrição na 
cidade de Porto Nacional-TO,  no período compreendido entre os anos de 2007 a 2011. 
Os  dados analisados foram categorizados e notificados pelas Unidades Básicas de 
Saúde e fornecidos pela Secretaria de Saúde do Municipio em associação ao SinanNet 
-Sistema de Informação de Agravos de Notificação – o qual armazena os dados 
coletados  pelas UBS, com a finalidadede de avaliar o quadro epidemiologico e 
influenciar na tomada de decisões públicas.  

As informações disponibilizadas referiam-se a um grupo de 48 pessoas entre a 
faixa etária de 0 à 25 anos que foram consideradas desnutridas. O diagnóstico da 
desnutrição consiste na avaliação do estado nutricional do paciente. Neste processo é 
levado em consideração: a dieta do individuo, os indicadores antropométricos 
peso/altura e altura/idade e a existência de endemas. A baixa estatura constitui o 
indicador de maior relevância.  

Para efeito de estudo, considerou-se as variáveis quanti-qualitativas: idade, sexo 
e  lugar de moradia, visto que elas implicam na maior ou menor incidência de casos da 
doença. A escolha da variável idade se deveu ao fato de que a faixa etária é o fator que 
mais influencia na frequência de notificações. Para tratamento dos dados ultilizou-se o 
Software BioEstat 50, que é disponibilizado pela web gratuitamente e o Microsoft Office 
Excel. Através destes softs tornou-se possivel a interpretação e representação das 
informações.  
 
Resultados: 

Na cidade de Porto Nacional-TO, cuja população era de 49.143 no ano de 2010, 
foram notificados 48 casos de destrunição no periodo de 2007 a 2011, sendo que 21 
deles correspondiam a individuos do sexo masculino e 27 ao sexo feminino. Deste 
total, 47 pessoas apresentavam ter idade inferior a 25 anos e 41 moravam na zona 
urbana. A figura 1 retrata a denutrição protéico-calorica em função da faixa etária. 
Observa-se que dos 48 casos identificados, 20 individuos eram menores de 1 ano, o 
que corresponde a cerca de 41,6%, enquanto apenas 2,08% dos doentes tinham até 
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25 anos. Percebe-se ainda que há uma tendência de declínio de notificações da 
desnutrição sempre que a faixa etária aumenta, pois de fato este distúrbio nutricional é 
inversamente proporcional a idade. 

A figura 2, representa a frequência de ocorrência do agravo em relação ao sexo. 
Observa-se que a notificação de desnutrição em mulheres foi levemente maior que em 
homens. Em média, a taxa de notificação de casos envolvendo individuos do sexo 
feminino  que apresentaram desnutrição durante este periodo foi de 5,2 enquanto a de 
homens foi de apenas 4,2. Comparando os dois ultimos anos, nota-se que houve uma 
redução significativa de notificações de homens com desnutrição, mas em constraste 
verifica-se um aumento progressivo de casos envolvendo mulheres. O contrário 
observa-se entre os anos de 2009 a 2010. Em numeros absolutos houve neste período, 
27 notificações de mulheres desnutridas.  

Na figura 3 é descrita a frequência de notificações segundo zona residencial. 
Curiosamente, os casos de desnutrição protéico-calorica da cidade de Porto Nacional 
predominaram na zona urbana, com uma frequência modal de 11 individuos. Cerca de 
89,13% dos 46 casos notificados abragiam pessoas residentes nesta zona, enquanto 
apenas 25% eram da zona rural. Percebe-se que 2009 foi o ano em que houve o 
menor número de notificações. 
 
Discussão  

A desnutrição protéico-calorica é uma doença que se relaciona ao nível de 
desenvolvimento econômico de uma região. Trata-se de um distúrbio nutricional cujas 
causas são a falta de uma alimentação adequada capaz de suprir as necessidades do 
organismo. Este agravo como se mostrou anteriormente é bem mais frequente quanto 
menor for a faixa etária a ser analisada. O predominio da desnutrição entre crianças 
deve-se ao fato de que na infância o organismo necessita mais de nutrientes, pois o 
corpo está em desenvolvimento e as células precisam de energia para sintetizar 
matérias orgânicas para a promoção do crescimento. Coelho et al. (2009) analisando 
os dados disponibilizados pelo Sisvan correspondentes à cidade de São Jão Del Rei-
MG notaram que 40,76% da população adulta encontrava-se acima do peso normal e 
que 80% de crianças entre zero a seis anos de idade mostravam-se abaixo do peso. 
Partindo da analise destes dados é possivel concluir que a desnutrição é um agravo 
atemporal e também universal, que nos ultimos anos tem sido substituido nas faixas 
etárias superiores a 12 anos por um outro problema nutricional, a obesidade. Em 
relação à ocorrência da desnutrição em função do sexo é importante frisar que não 
existe grande disparidade entre a frequência de notificação entre individuos de sexos 
diferentes. O mesmo quadro já foi observado por Mondini & Monteiro os quais 
perceberam que a desnutrição entre crianças tende a ser comum e que não se nota 
diferança entre os sexos. 
           Figura1: Frequência de notificação dos casos de desnutrição em função da 
idade. 
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Fonte: SinanNet 
             Figura 2: Frequência de notificação dos casos de desnutrição em função do 
sexo. 

 
                      Fonte: SinanNet 
Figura 3: Frequência de Notificação dos Casos de Desnutrição em Função da Zona 

Residêncial. 

 
Fonte: SinanNet 

Figura 4: Frequência de notificação dos casos de desnutrição em função da 
escolaridade. 

 
Fonte: SinanNet 
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Considerando a desnutrição como uma doença clinico-social que se sobrepõe à 
linha de pobreza, infere-se que é nas periferias e na zona rural onde há uma maior 
ocorrência da mesma, uma vez que esta população sofre com condições ambientais 
adversas que os impedem de utilizar a terra  e que nestes lugares a educação 
alimentar não é prioridade. Também puderas estas pessoas marginalizadas 
socialmente sobrevivem dos poucos alimentos que têem ao seu dispor e que quase 
sempre não é fonte dos nutrientes que elas precisam. Para Sawaya (2006) as 
condições insalubres de moradia são a principal causa para o ciclo de consumo 
inadequado de alimentos. 

Curiosamente, não foi essa a realidade observada nos dados disponibilizados. 
Neles houve uma inversão clara: a desnutrição na zona urbana predominou sobre a 
desnutrição na zona rural. Para explicar isto pode-se levantar duas hipóteses. A 
primeira diz respeito a diferença de concentração populacional nestas áreas. Segundo 
o censo demográfico a população rural da cidade de Porto Nacional estava em torno de 
6.704 habitantes o que representa apenas 13,6% da população portuense. A segunda 
hipotese é quanto a dificuldade de notificação de casos nessas áreas. Apesar dos 
profissionais de saúde atuantes nesta zona é dificil identificar todos os casos de 
desnutrição protéico-calorico nelas existente, de forma que a sua identificão só se faz 
quando a doença se agrava e torna-se necessário buscar auxilio médico nas cidades. 
A falta de instrução escolar junto a baixa condição econômica são fatores 
determinantes para a ocorrência de desnutrição. Pessoas que desconhecem o valor 
nutricional dos alimentos tendem a ter uma alimentação inadequada, pobre em 
nutrientes e rica em calórias, o que culmina nos problemas nuticionais. 
 
Conclusão 
 De acordo com o que fora mostrado é possivel afirmar que a desnutrição 
protéico-calorica é um disturbio nutricional potencializado pelas condições precárias de 
vida. Sua manifestação se deve pela falta de uma alimentação saudável e adequada 
capaz de suprir as necessidades do organismo 

Pensando na desnutrição como um problema social é possivel dizer que este 
não é um agravo dificil de se resolver. Soluções baratas como uma simples reeducação 
alimentar acompanhadas por uma melhora permanente na renda podem influenciar 
numa menor recorrência da mesma. De uma forma geral, a denutrição é um indicador 
da ineficiencia e pouca abrangência das politicas púbicas. Superá-la consiste em 
garantir a todos a oportunidade de ter uma alimentação saudável.  
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Resumo 
A quantificação e objetivação de metodologias para o diagnostico e o trajeto de 
doenças epidemiológicas funciona de acordo com o perfil traçado buscando 
parâmetros para evidenciar tais fenômenos de acontecimento, por agravos, 
notificações, índices, casos isolados ou permanentes de uma determinada doença ou 
agravante epidemiológico respectivo em uma determinada região. Este trabalho tem 
como objetivo traçar o perfil epidemiológico de doenças por animais peçonhentos no 
município de Porto Nacional, Tocantins. Para este trabalho científico, usamos 
parâmetros e dados informativos do Sistema Informação de Agravos de Notificação – 
SINAN, e outras referências metodologias utilizadas como material de apoio e as 
respectivas pesquisas e coletas de dados a campo.Palavras-chave: Perfil 
epidemiológico. Agravos. Animais peçonhentos. Ciências da saúde. 
 
Introdução 
Os principais casos de agravos epidemiológicos vêm sendo, ao longo da história, uma 
das principais fontes de pesquisas cientifica no Brasil e no mundo, entretanto, 
buscando desenvolver metodologias e o diagnostico preciso para tal perfil 
epidemiológico, as ciências voltadas para a saúde humana ainda buscam uma melhor 
identificação e catalogação do período de ocorrência e a durabilidade e fragilidade 
dessas enfermidades causadas principalmente em municípios onde não houve 
expressivo desenvolvimento urbano nos últimos anos.  
Lima e colaboradores, 2009, afirmam que houve um aumento significativo nos casos de 
ocorrências por animais peçonhentos em decorrência das invasões urbanísticas e 
condicionais do meio urbano sobre os ambientes selvagens e em decorrência disso, 
mostrou-se superior a anos anteriores. Um dos meios mais eficientes para o 
desenvolvimento deste trabalho científico foi o rastreamento dos principais pontos de 
ocorrência por freqüência desses agravos no município de Porto Nacional, Tocantins. 
O Programa Nacional de Controle de Acidentes por Animais Peçonhentos desenvolveu 
um Manual de Revisão de Diagnostico e Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos (1992), onde são referenciados casos e diagnósticos seguindo o mesmo 
perfil demonstrado neste artigo cientifico, logo, este material do Programa Nacional, 
nos serviu como referencial teórico e material de apoio.  
A existência dos vários acidentes por animais peçonhentos tampouco evidenciou ao 
longo da história dos pré-moldes do período colonial desde os primeiros casos 
registrados no Brasil até os tempos atuais, baseado nessas informações e outras 
advindas ao longo desta pesquisa cientifica, desenvolvemos os principais casos em 
regiões e pontos estratégicos, segundo informações fornecidas pelo Sistema de 
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Informação de Agravos por Notificação – SINAN. Partindo desses aspectos e, juntando 
outras informações e o estudo de caso, registramos e diagnosticamos o perfil de 
epidemiologia desses agravos demonstrados neste artigo cientifico. 
O Trabalho teve como foco traçar o perfil epidemiológico dos casos por acidentes de 
animais peçonhentos, buscando direcionar as principais características, pontos de 
ocorrência, região e épocas mais freqüentes desse tipo de acidente. 
 
Material e Método 
Para o estudo de concepção de acidentes por animais peçonhentos, foram utilizados 
parâmetros adquiridos através de tabelas com todas as freqüências de casos de 
acidentes em regiões, tanto quantitativamente como qualitativamente. Outros 
parâmetros como: pesquisas cientificas e artigos com publicações a respeito do 
assunto, bibliografia consultada por autores pioneiros no assunto e suas respectivas 
obras publicadas. Para a metodologia, foram utilizados parâmetros de projetos de 
concepção e pesquisa cientifica, dados do SINAN, Secretaria Estadual de Saúde e 
Ministério da Saúde. Para o estudo de caso foi escolhida a região do município de 
Porto Nacional, Tocantins, situado na região central do estado (norte), próximo a 60 km 
da capital Palmas. 
 
Resultados e discussão 
Seguido os critérios adotados pós metodologia, seguiram-se os resultados com as 
respectivas discussões a respeito de cada procedimento adotado para o estudo 
apresentado. Os dados utilizados foram retirados do SINAN, entre os anos de 2007 a 
2012, obtendo um total de 491 notificações, sendo 2009 o ano com o maior índice de 
casos. 
Para o estudo de caso foram observados a distribuição para o melhor 
dimensionamento e conclusão do sistema de notificação de casos por acidentes de 
animais peçonhentos. Em outro aspecto, podemos diferenciar as contribuições que os 
dados do SINAN mostram em relação as diversas ocorrências nas regiões do 
município de Porto Nacional no estado do Tocantins. Foram analisadas 6 tabelas e 
nesta a classificação e a posição sobre cada freqüência e incidência de casos. A 
freqüência por ano da Notific segundo uma zona de residência, apresentou os 
seguintes resultados: maior incidência em regiões urbanas seguido da zona rural. 
Em uma analise mais criteriosa, pode-se observar o alto índice de casos na região 
urbana, sendo assim, pode-se atribuir casos mais específicos como aranhas ou 
insetos. Pôde-se também, através dos casos, observar as diferentes e a localização 
dos índices e as regiões ou focos de incidência. 
O maior índice de casos obtidos foi em pessoas do sexo masculino, ou seja, uma 
análise que pôde ser definida como uma maior exposição do sexo masculino em 
ambientes mais propícios a ocorrência desse tipo de acidente. Barroso e 
colaboradores, em 2001, afirmam no desenvolvimento do seu trabalho que os 
acidentes por animais peçonhentos ocorrem de forma mais freqüente no ambiente de 
trabalho, salvo, as investigações e pesquisas obtidas em classes diferentes de 
acidentes por animais peçonhentos. 
Haddad (2009), afirma que o risco de contato por animais ou plantas, na ocorrência de 
diversos fatores como região, período do ano e a localização do ambiente de contato. 
Desta forma podemos assimilar esse conceito para o estudo aqui proposto. Através da 
analise do gráfico 3, foi possível notificar a incidência em relação a cada mês traçando, 
também, o perfil epidemiológico de 12 meses contabilizando 1 ano. Outros fatores 
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foram associados a este aspecto como o alto índice junho e dezembro levando 
resultados distintos para uma mesma análise. 
 

 
Gráfico 1. Perfil epidemiológico – ações de freqüência por ano segundo a zona de 
residência.  

 
Gráfico 2. Perfil epidemiológico – ações por ano segundo o sexo.  

 
Grafico 3. Perfil epidemiológico – ações por ano segundo o mês. 
A zona urbana com 41,2% de casos em 2009, e com o maior registro dessas 
notificações no Hospital Regional de Porto Nacional no ano de 2010 com 61,3% 
registros. O sexo masculino com a freqüência de casos 63,3% em 2009 e os meses de 
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maior ocorrência foram junho e dezembro com 14,5 e 16,7% respectivamente. A faixa 
escolar de 1° a 4° série incompleta do ensino fundamental com 23,6% dos casos. E em 
crianças menores de 1 ano com 8,4%, todos esses registros em 2009. Andréia 
Monteiro e colaboradores, 2003, afirmam que as diferentes regiões de estudo nos 
casos de acidentes por animais peçonhentos influenciam diretamente na ocorrência 
destes mesmos casos, ou seja, o período de residência relacionado a ocorrência dos 
casos mais comuns.   
 

 
Gráfico 4. Perfil epidemiológico – ações por ano segundo o índice escolar.  
Segundo o índice de escolaridade foram observados os casos de menor escolaridade, 
ou seja, de 1° a 4° série do ensino fundamental e os casos em que não se aplicam os 
índices escolares. Desta forma, pôde-se caracterizar e traçar o perfil epidemiológico 
mais criterioso, segundo objetivo do próprio artigo. 

 
Gráfico 5. Perfil epidemiológico – ações por ano segundo a idade detalhada. 
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Gráfico 6. Perfil epidemiológico – ações por ano segundo a idade detalhada. 
Em todos os resultados foram traçados o perfil epidemiológico, buscando as melhores 
condições para a conclusão de alternativas e objetivos traçados e alcançados. Em 
outra concepção e análise pôde-se adquirir os índices no município de porto nacional 
na região norte do Brasil e interpretá-los para estudos posteriores de uma mesma 
região.  
 
Conclusão 
Em cada caso analisado, buscou-se identificar as melhores características e traçar um 
perfil de casos por animais peçonhentos. Então conclui-se que para o melhor 
diagnóstico do perfil é necessário a distribuição dos dados obtidos em tabelas e a 
revisão de dados anteriores sempre analisando os diferentes casos em pontos 
estratégicos na região de Porto Nacional, Tocantins.  
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