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APRESENTAÇÃO 
 

A V Jornada de Iniciação Científica e de Extensão é um evento de 

caráter científico promovido pela Vice Diretoria Acadêmica da Católica do 

Tocantins, por meio do Núcleo de Logística, Pesquisa, Extensão e da Revista 

RIU – NULPER. A V Jornada de Iniciação Científica e de Extensão tem por 

objetivo fundamental a divulgação de pesquisas desenvolvidas por acadêmicos 

dos cursos de graduação, estagiários e bolsistas dos Programas. 
 

A jornada foi um evento no qual objetivou-se a integração e promoção 

do intercâmbio científico e cultural da comunidade acadêmica e contou com a 

apresentação de seminários, apresentações e discussões de trabalhos de 

pesquisa, comunicações científicas, exposição de cartazes e mesa redonda. 
 

O evento buscou oportunizar aos acadêmicos a chance de dar seus 

primeiros passos no campo da produção científica, por isso a pesquisa foi 

incentivada com o objetivo de estimular, orientar e acompanhar esse 

acadêmico que inicia no processo de pensar e fazer ciência. Alguns dos 

trabalhos apresentados são fruto da iniciação científica e, por isso, podem 

apresentar a necessidade de aprofundamento e aperfeiçoamento tanto no 

âmbito teórico, quanto no metodológico. É comum, ainda, que os resultados 

sejam preliminares, isso reforça que a pesquisa é vista como processo de 

construção do conhecimento. 
 

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais, do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) para o Ensino Superior, é fundamental incentivar 

uma sólida formação geral, pois ela será necessária para que o futuro 

graduado possa vir a superar os desafios de seu exercício profissional. É 

importante, ainda, que a instituição de ensino superior estimule práticas de 

estudos independentes, visando uma progressiva autonomia profissional e 

intelectual do aluno, encorajando-o no reconhecimento de conhecimentos, 

habilidades e competências adquiridas fora do ambiente escolar. 
 

Deste modo, a V Jornada de Iniciação Científica e de Extensão da 

Faculdade Católica do Tocantins buscou contribuir para a articulação da teoria 

com a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva. 



É com olhar otimista que percebemos a importância desses jovens 

pesquisadores que agora surgem na graduação e é com esse mesmo olhar 

que publicamos os trabalhos apresentados por eles. 
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Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CNPq PIBIC/CNPq (2014/2015) 



AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FISIOLOGICA DE SEMENTES DE SOJA  
PRODUZIDAS NA REGIÃO DE PALMAS – TOCANTINS 

 

 

Alana Moraes Curcino1 

Mike Kovacs de Sousa1 

Evandro Reina2 

Cid Tacaoca Muraishi2. 
Resumo  
A produção de sementes de alta qualidade representa uma das principais 
prioridades para o sucesso da cultura da soja. Dentre os fatores que afeta a 
qualidade fisiológica das sementes de soja destacam-se o momento da colheita 
e as condições ambientais durante o período de armazenamento. O objetivo 
desse trabalho foi Avaliar a qualidade fisiológica da semente de soja produzida 
na região de Palmas - Tocantins. O local da elaboração dessa pesquisa foi 
realizado no laboratório de análise de sementes na Faculdade Católica do 
Tocantins. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado 
em esquema fatorial 7x3, sendo sete cultivares de soja, e três repetições. As 
cultivares selecionadas foram, M9056RR, ST820RR, M8349ipro, TMG132RR, 
TMG1180, M8766RR, M9144RR da Uniggel sementes. E foram realizadas 
cinco avaliações: sementes germinadas, análise de dano mecânico, analise de 
pureza, teste de umidade, teste de sanidade. Nestas condições, conclui-se que 
as cultivares ST820 RR, M9144 RR obtiveram analises significativas para teste 
de umidade e dano mecânico.  
Palavra-chave: Cultivares,umidade e pureza. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

A soja (Glycine Max L.) é cultura originada da china e chegou ao Brasil 

via Estados Unidos, sendo primeiramente estudada no estado da Bahia, na 

escola de agronomia, pelo pesquisador Gustavo Dutra, em 1882. Em 1900, no 

estado de São Paulo, o instituto Agronômico de Campinas promoveu a primeira 

distribuição de sementes de soja estendendo sua produção em todo país, 

atingindo o sul do Brasil, nos anos 60 e 70 e, posteriormente, os cerrados do 

Brasil central, por volta dos anos 80 e 90 (BARRETO, 2011). 
 

A produção de sementes de alta qualidade representa uma das 

principais prioridades para o sucesso da cultura da soja. Essa tarefa, no 

entanto, é mais complexa em relação a outras plantas cultivadas, pois a 

sementes de soja caracterizam-se por grande sensibilidade aos agentes 

mecânicos, patogênicos, e as condições climáticas. Dessa forma, situações 

ligeiramente desfavoráveis para outras espécies podem contribuir 

 

 
1Discentes do Curso de Agronomia da Faculdade Católica do Tocantins. E-mail: 
alana.agroto@gmail.com  
2Professores do Curso de Agronomia da Faculdade Católica do Tocantins. E-mail: 
evandro.reina@catolica-to.edu.br, cid@catolica-to.edu.br. 



significativamente para acelerar sua deterioração (MAROS FILHO, et al., 

1985). 

 

Dentre os fatores que afetam a qualidade fisiológica das sementes de 

soja destacam-se o momento da colheita e as condições ambientais durante o 

período de armazenamento. DELOUCHE (1974) considerou, tanto o clima na 

fase final do processo de maturação como os cuidados para a colheita, como 

críticos para a produção de sementes de alta qualidade. 

 

METODOLOGIA 
 

O experimento foi conduzido na área experimental do Campus de 

Ciências Agrárias e Ambientais da Faculdade Católica do Tocantins - FACTO, 

localizada no município de Palmas – TO, cujas coordenadas são 

48°17'31.77"W e 10°17'2.80"S estando em uma altitude de 230 m. O local da 

elaboração dessa pesquisa foi realizado no laboratório de análise de sementes 

na Faculdade Católica do Tocantins. 
 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizados em 

esquema fatorial 7x3, sendo sete cultivares de soja, e três repetições. As 

cultivares são: M9056RR, ST820RR, M8349ipro, TMG132RR, TMG1180, 

M8766RR, M9144RR. Foram realizadas cinco avaliações: sementes 

germinadas, análise de dano mecânico, análise de pureza, teste de umidade, 

teste de sanidade. 

 

RESULTADOS 
 

Tabela 1-Resumo da análise de variância das seguintes características: teste de 

padrão de germinação (TPG), dano mecânico (DM), teste de pureza (TP), teste de 

umidade (TU) em função de setes cultivares e quatro análise Palmas - TO, 2015. 
 

VARIÂNCIA TPG DM TP 
TU    

CULTIVARES 0,615 8.2917** 1.0000ns 
10.4655**    

CV% 45.62 30.55 0.88 
2.11    

 

 

Tabela 2 – Significativa para dano mecânico da cultura da soja. Palmas - TO, 2015. 
 

 DANO MECÂNICO ( 
CULTIVARES DM) 

M9056RR 2.6667 ab 

ST820RR 5.00000a 



M8349 ipro 3.00000ab 

TMG132RR 1.00000b 

TMG1180 1.33333b 

M8766RR 4.33333b 

M9144RR 2.666667ab 
 

 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na 

linha, não diferem estatisticamente entre si, pelo Teste de Tukey, ao nível de 

1% de probabilidade 

 

Tabela 3 – Significativa para o teste de umidade da cultura da soja. Palmas – TO, 

2015. 
 

CULTIVARES UMIDADE 

M9056RR 13.70000 ab 

ST820RR 13.13333 bc 

M8349 ipro 12.70000 c 

TMG132RR 13.73333 ab 

TMG1180 13.80000 ab 

M8766RR 14.13333 a 

M9144RR 14.20000 a 
 

 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na 

linha, não diferem estatisticamente entre si, pelo Teste de Tukey, ao nível de 

5% de probabilidade. 

 

CONCLUSÕES 
 

Nestas condições, conclui-se que as cultivares ST820 RR, M9144 RR 

obtiveram análises significativas para teste de umidade e dano mecânico. 
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AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DE CARNE EM  

PIRARUCUS SUBMETIDOS À TERMONARCOSE E À CONCUSSÃO  

CEREBRAL 
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RESUMO  
Este projeto propôs avaliar a influência de duas metodologias de 
insensibilização para o abate de pirarucus, sobre os parâmetros de qualidade 
da carne armazenada em gelo por 24 horas. Avaliaram-se as metodologias de 
insensibilização: G1 (com insensibilização por concussão cerebral) e G2 
(insensibilização por termonarcose), objetivando estabelecer uma correlação 
entre os indicadores de qualidade da carne de pirarucus para determinar a 
melhor técnica de insensibilização para essa espécie. Para cada grupo 
experimental, foram realizadas avaliações do rigor mortis, pH muscular e 
composição. Na insensibilização G1, o índice de rigor mortis se manteve 
elevado por um período maior de tempo, quando comparado o outro método. 
Os valores de pH mostraram-se semelhantes em todos os grupos 
experimentais ao longo da avaliação. Os métodos de insensibilização não 
apresentaram alterações na composição da carne. Os dois métodos de 
insensibilização para o abate utilizados neste trabalho são eficientes para o 
abate de pirarucu, sendo a concussão cerebral ligeiramente mais eficiente 
comparada ao método por termonarcose, proporcionando uma melhor 
qualidade da carne.  
Palavras-chave: Insensibilização. Qualidade. Peixe. Rigor mortis. Abate. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Os peixes possuem quando comparados com alimentos fornecidos por 

outros animais, grandes quantidades de vitaminas lipossolúveis A e D, minerais 

cálcio, fósforo, ferro, cobre, selênio e, no caso dos peixes de água salgada, 

iodo. As proteínas contêm todos os aminoácidos essenciais para a alimentação 

do ser humano. O valor nutricional do pescado e o descobrimento através de 

estudos que o associam com melhorias para a saúde têm causado, nos últimos 

anos, um maior interesse por esse alimento (SARTORI et al., 2012). 
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Dentre as espécies de peixes da Amazônia de valor econômico, 

encontra se o Arapaima Gigas (Pirarucu), peixe de habito alimentar carnívoro é 

uma das cinco principais espécies mais cultivadas e comercializadas na 

Amazônia, tem características propicias para o cultivo, tais como a alta taxa de 

crescimento até 10 kg no primeiro ano de vida, rustico, alta adaptabilidade à 

alimentação artificial e elevado aproveitamento de carcaça (DRUMOND et al., 

2010). 
 

O pescado é um alimento altamente perecível e exige cuidados 

especiais em relação ao seu manuseio, durante o processo de captura abate e 

estocagem. O músculo do pescado é bem mais susceptível á deterioração do 

que a carne de outros animais, como mamíferos, pois o processo autolítico do 

pescado é mais rápido e sua reação menos ácida favorece o ataque 

bacteriano. 
 

A alteração microbiana do pescado tem início quando se instalar o 

estado de rigor mortis 100%, ou seja, quando as fibras musculares começam a 

liberar exsudado (KOJIMA et al., 2008). 
 

No pescado, sabidamente, a qualidade do produto final colocado à mesa 

do consumidor está intimamente relacionada com o a condição em que os 

animais são manejados durante o abate. Dessa forma, esta etapa deve ser 

sempre realizada logo após a captura ou despesca, evitando o estresse 

excessivo e, consequentemente, a fadiga muscular, gerando uma perda 

energética importante para a manutenção do rigor mortis (prolongamento da 

fase de pré-rigor) e para a boa qualidade do pescado (PADUA, 2000; PRATA & 

FUKUDA, 2001; OETTERER, 2002; MACEDO VIEGAS & SOUZA, 2004). 
 

Este projeto propôs avaliar a influência de duas metodologias de 

insensibilização para o abate de pirarucus, sobre os parâmetros de qualidade 

da carne armazenada em gelo durante 13 dias. 

 

METODOLOGIA 
 

O projeto utilizou dez pirarucus (Arapaima gigas) com, 

aproximadamente, 8 kg de peso vivo. As amostras foram avaliadas em 

intervalos de tempo pré-definidos para a realização das análises físico-

químicas durante um período de 24 horas de armazenamento. Os animais 

foram divididos em dois grupos experimentais de 5 indivíduos cada: G1 – 

insensibilização por concussão cerebral seguido de sangria e G2 – 

insensibilização por termonarcose seguido de sangria. 



Para a determinação do índice de rigor mortis (IR), os peixes foram 

separados e avaliados quanto ao tempo necessário para a resolução completa 

do rigor (IR = 100%). A avaliação do pH foi realizada diretamente no músculo 

após inserção do eletrodo acoplado a uma lâmina de corte adaptada (Hanna®, 

modelo HI 99163N). Os valores de proteína bruta, umidade, gordura e cinzas 

foram obtidos segundo a metodologia descrita na AOAC (1994). 

 
 

RESULTADOS 
 

A Figura 1 a seguir, apresenta os dados de rigor mortis obtidos dos 

animais abatidos nos dois grupos experimentais. É possível identificar 

claramente que o comportamento do IR seguiram padrões encontrados por 

outros autores. Foram observados valores máximos de IR de 80,0%, 120 

minutos após o abate no tratamento G1 e 62% 300 minutos após o abate no 

tratamento G2. Oliveira et al. (2014), obtiveram em peixes abatidos e 

armazenados por 120 minutos após o abate, índices de Rigor mortis de 82,7% 

para pirarucus abatidos por termonarcose. 
 

Nesse estudo, a utilização da concussão cerebral possibilitou um maior 

prolongamento da fase de rigor. Os valores de pH (Figura 2) permaneceram 

constantes ao longo do período observado no tratamento G1, no tratamento G2 

os valores reduziram significativamente (P>0,05) após 840 minutos de 

armazenamento. O indicativo de baixos valores do pH muscular previne o 

desenvolvimento de micro-organismos indesejáveis e possui relação com a 

duração do rigor mortis, intimamente associado com o estresse pré-abate 

sofrido pelos animais (CONTRERAS-GUSMAM, 1994). 
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Figura 1 – Índice de Rigor mortis em pirarucus abatidos mediante insensibilização por 
concussão cerebral e termonarcose. 
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Figura 2 - Variação do valor do pH no músculo de pirarucu abatido mediante 
insensibilização por concussão cerebral e termonarcose. 
 

 

Os valores de cinzas, proteína bruta, gordura e umidade, não apresentaram 

maiores variações em função do método de abate ou ao tempo de armazenamento em 

gelo, só havendo uma variância considerável quando analisamos as cinzas da costela 

dos dois tratamentos (Tabela 1). 
 

A diferença significativa em proteína dentro do mesmo tratamento entre as 

partes de lombo e costela se deve em a costela reter uma maior quantidade de óleo, o 

que faz com que sua proteína seja menor do que a proteína encontrada no lombo. 



Tabela 1. Valores da composição de cinzas, proteína bruta, gordura e umidade, 
análises estatísticas entre lombo e costela do mesmo tratamento e análise estatística 
entre os dois tratamentos, comparando lombo com lombo, e costela com costela, todas 
essas análises em relação à composição centesimal. 

 

   Composição centesimal  
      

Método de Partes do 
PB % EE % CINZAS % UMIDADE % 

 

Abate corpo     
     

      

Termonarcose 
Lombo 17,55Aa 8,42Ab 2,25Aa 78Aa 

Costela 13,73Ab 16,39Aa 1,88Ba 75Ab  
      

Concussão Lombo 16,65Aa 7,70Ab 2,42Aa 79Aa 
     

cerebral Costela 14,93Aa 16,37Aa 3,40Aa 76Ab  

 
Letras maiúsculas A e B, correspondem a análise estatística entre os dois tratamentos, comparando lombo com 
lombo, e costela com costela. As letras minúsculas a e b, correspondem a análise estatística entre lombo e costela 
do mesmo tratamento. 

 
 
 

CONCLUSÕES 
 

Os dois métodos de insensibilização para o abate utilizados neste trabalho são 

eficientes para o abate de pirarucu, sendo a concussão cerebral ligeiramente mais 

eficiente comparada ao método por termonarcose, proporcionando uma melhor 

qualidade da carne. 
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CONSUMO SUSTENTÁVEL: O ALTO CUSTO AMBIENTAL DO QUE CONSUMIMOS 
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RESUMO 
 

A ideia de consumo sustentável precisa ser difundida, a fim de que cada vez mais 
pessoas tomem conhecimento sobre ela. As pessoas consomem mais e mais e 
ignoram que esse consumo gera um alto custo ambiental. A sociedade é fortemente 
estimulada pelas propagandas e acaba adquirindo produtos, às vezes, supérfluos. 
Muitos desses produtos são descartados após pouco tempo de uso, esse fato contribui 
para o aumento da poluição ambiental. A população necessita ser preparada para o 
consumo consciente. Este trabalho pretendeu apresentar às pessoas o que é o 
consumo sustentável e os altos custos que o consumo desenfreado causa ao meio 
ambiente, além de mostrar que os recursos naturais estão cada vez mais escassos e é 
necessário preservá-los. Ressalta-se a importância das campanhas de conscientização 
que devem ser promovidas pelo governo em favor do meio ambiente. É necessário que 
haja uma interação entre sociedade, indústria e governo para a existência do consumo 
sustentável. 
 

Palavras-chave: Consumo. Sociedade. Poluição. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O consumidor apresenta uma notável relação com o meio ambiente, fato que 

enseja a geração de impactos tanto positivos quanto negativos. Se, de um lado, o 

aumento do consumo pode contribuir de forma significativa para o desenvolvimento 

local, aquecer a economia, gerar emprego e renda para a população, de outro lado, 

pode trazer consequências negativas, mesmo que indiretamente, e como resultado 

disso tem-se o aumento das desigualdades sociais e da degradação ambiental a nível 
 
global. “As primeiras manifestações do chamado movimento consumerista datam da 

segunda metade do século XIX, nos Estados Unidos da América” (FIGUEIREDO, 2013, 
 
p. 32). 
 

A razão humana situa o ser humano em uma incontestável posição de 

superioridade sobre a natureza. O fato de o ser humano não agir tão instintivamente 

como os demais seres, pode decidir a maioria de suas ações. Isso faz com que ele 

possa subjugar a natureza, embora não devesse e a transforma de acordo com as 

suas necessidades. O destino de todo o planeta depende das decisões humanas 

levando em consideração a Teoria da Sociedade de Risco. O ser humano escolhe seu 

modo de viver, e a partir disso nasce toda a problemática ambiental. A maneira de viver 

do ser humano, baseada em valores econômicos, causou fortes impactos no ambiente. 
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A qualidade de vida é definida por Canotilho e Moreira (2007) “como uma 

consequência derivada de múltiplos fatores no mecanismo e funcionamento das 

sociedades humanas e que se traduz, primordialmente, numa situação de bem-estar 

físico, mental, social e cultural no plano individual”. Logo, o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é essencial a qualidade de vida da coletividade e isso fica 

claro quando a Constituição da Republica Federativa do Brasil reconhece a todos o 

direito ao meio ambiente. 

 

METODOLOGIA 
 

A metodologia de pesquisa adotada foi baseada no estudo bibliográfico , tais 

como, livros, revistas, teses e dissertações sobre o tema. 

 

RESULTADOS 
 

Segundo Rizzato Nunes (2001), em seu livro, Comentários ao Código de Defesa 

do Consumidor, 
 

“a partir da Segunda Guerra Mundial o projeto de produção capitalista passou a 
crescer numa enorme velocidade, e, com o advento da tecnologia de ponta, 
dos sistemas de automação, da robótica, da telefonia por satélite, das 
transações eletrônicas, da computação, da microcomputação etc., a velocidade 
tomou um grau jamais imaginado até meados do século XX. A partir de 1989, 
com a queda dos regimes não capitalistas, o modelo de globalização, que já 
havia se iniciado, praticamente completou seu ciclo, atingindo quase todo o 
globo terrestre.” 

 

Com esse aumento na produção capitalista, os recursos naturais foram 

diretamente atingidos, sendo atacados para se obter matérias primas para a produção 

das mercadorias e com a poluição provocada pelas mesmas, ao serem descartadas no 

ambiente. O Código Civil de 2002 incorporou no seu regulamento um dos aspectos 

marcantes das sociedades capitalistas contemporâneas, o de que o sistema de 

produção e a consequente exploração das reservas naturais, a criação, a produção e 

distribuição de produtos e serviços com seus reflexos no modo de vida social, na 

alimentação, na saúde, na moradia, no transporte, entre outros, implicam riscos à 

integridade das pessoas e na sua qualidade de vida. 
 

Conforme preceitua Barbosa (2008), 
 

“o consumo tem sido analisado ao longo das décadas por vários teóricos, essa 
temática surgiu a partir de uma mudança do consumo familiar para o consumo 
individual, houve uma mudança na preferência do consumo, de bens duráveis 
por bens de curta duração”. 

 

O consumo surge como campo de estudos a partir das mudanças 

socioeconômicas históricas desde o século XVI com o surgimento de novas 

mercadorias no cotidiano. Entretanto, em nenhum momento da história da humanidade, 

o consumo limitou-se apenas a aspectos econômicos. 



A Constituição Federal garante que a ordem econômica brasileira seja fundada 

na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa e tem por objetivo assegurar a 

todos uma vida pautada na dignidade, conforme a justiça social, e para atingir esse 

objetivo, tem como princípios, dentre outros, a defesa do consumidor e do meio 

ambiente, garantidos em seu artigo 170, incisos V e VI. 
 

Segundo a UNESCO, a educação pode moldar o mundo de amanhã, equipando 

os indivíduos e a sociedade com as capacidades, conhecimentos e valores para se 

viver e trabalhar de forma sustentável. Para a entidade, o objetivo da educação para o 

consumo sustentável é a promoção de valores éticos na perspectiva da mudança nos 

estilos de vida das pessoas e da construção de um futuro sustentável. A alternativa 

pode ser uma tendência à consideração do papel dos diversos atores (Estado, 

empresas, consumidores individuais, mídia, ONGs) que interagem no mercado e da 

redução das desigualdades de poder entre eles, em especial o consumidor, que nada 

mais é do que o cidadão nas relações com o mercado em expansão. 
 

Embora não seja possível atribuir toda a responsabilidade pela resolução dos 

problemas ambientais a um só lado da equação (o consumidor), a atividade de 

consumo pode oferecer importantes possibilidades de ação política e exercício da 

cidadania. 

 
 

CONCLUSÕES 
 

Em resumo, a política de desenvolvimento, na montagem de uma sociedade 

sustentável, não pode desprezar as relações entre o homem e a natureza que ditam o 

que é possível em face do que é desejável. Os padrões de consumo impostos pelo 

sistema capitalista devem ser revistos, sob pena de inviabilizar a continuidade da vida 

no planeta. A educação possui papel fundamental como instrumento de mediação entre 

consumidor e a proposta do consumo sustentável. A ideia de mudar as formas de 

consumo vem ao encontro da possibilidade de desenvolver a economia sem degradar 

o meio ambiente e ajudar a construir um ambiente socialmente justo. 
 

Por fim, cabe salientar que este tema é de grande relevância para a sociedade, 

tendo em vista que a degradação ambiental afetas a todos, e que a responsabilidade 

para se ter um país sustentável, onde a economia se preocupe e produza de forma que 

o ambiente seja menos afetado, não é apenas competência dos órgãos públicos ou 

empresas privadas. É necessário que haja uma integração entre ambos para que 

juntos se possa almejar um ambiente em que as gerações futuras possam gozar dos 

mesmos benefícios naturais existentes hoje. 
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RESUMO 
 

Um dos maiores problemas que caracteriza o Brasil é a grande demanda de energia. 

Esse consumo desenfreado traz como consequência uma preocupação constante na 

produção de energia em grande escala. Muitos equipamentos para aquecimento e 

captação de água da chuva estão disponíveis no mercado, no entanto a população, em 

sua maioria, não pode se beneficiar desta tecnologia devido ao alto custo de 

implantação e funcionamento destes equipamentos. Neste contexto, será que o 

desenvolvimento de um sistema que possibilite o aproveitamento da água da chuva 

para fins residenciais não potáveis (limpeza e banho) não poderá minimizar o impacto 

ambiental e melhorar a qualidade de vida de grupos familiares com baixa renda? Para 

isso, foi desenvolvido um Aquecedor Solar Ecológico, esse protótipo foi construído 

usando em sua grande parte materiais reciclável como garrafas pet e caixas de leite 

longa vida. O sistema capta a radiação solar e a água ao passar será aquecida por 

estes raios e levada até o reservatório (caixa d’agua) por meio de termossifão, onde o 

funcionamento se dá com as correntes de convecção natural dos fluidos. Esse 

Aquecedor poderá ser construído por qualquer pessoa já que o seu custo é baixo e a 

sua mão-de-obra é facilitada. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade; aquecimento; captação. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

Atualmente um dos maiores problemas que caracteriza o Brasil é a grande 

demanda de energia, em parte pela melhoria do padrão de vida de algumas classes e o 

alto consumo da população. Esse consumo desenfreado traz como consequência uma 

preocupação constante na produção de energia em grande escala. Neste contexto, este 

projeto propõe a construção de um Aquecedor Solar Ecológico para habitações populares 

com aproveitamento da água da chuva, bem como a avaliação termo econômica deste 

protótipo. Pretende, ainda, criar material didático para um programa 
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de conscientização do uso de energias limpas juntamente com a reutilização de 

materiais danosos ao meio ambiente (caixa de leite longa vida, garrafa pet etc.) com o 

reuso da água da chuva em escolas públicas do país, iniciando pelo Estado do 

Tocantins. 
 
METODOLOGIA 
 

O projeto será executado considerando as etapas descritas no cronograma 

físico. Para tanto os procedimentos e materiais necessários estão descritos segue: 
 

Levantamento Bibliográfico: Pesquisa bibliográfica sobre Aquecedores Solar: 

montagem, eficiência térmica, aplicação, viabilidade, dimensionamento, desempenho, 

aplicabilidade e eficiência termo econômica, métodos termodinâmicos de análise 

associados com valoração econômica. 
 

Materiais permanentes e de consumo: Para a construção do aquecedor solar, 

sistema de captação de água da chuva será necessário a aquisição e seleção dos 

materiais reutilizáveis. 
 

Aquecedor solar: Dimensionamento dos coletores e boiler a partir da bibliografia; 

Seleção do material reutilizável, garrafa pet e caixa de leite longa vida; 
 

Procedimentos de montagem (corte, dobra e pintura, colagem etc.). Estes 

procedimentos serão descritos de forma didática e sequencial; Instalação e conexão do 

coletor com o boiler e sistema de uso (chuveiro); 
 

Captação de água da chuva: Dimensionamento do sistema de calhas e 

reservatório em função do tamanho do telhado a partir da bibliografia; Instalação do 

sistema e conexão com o boiler; aquisição e instalação do sistema de aquisição de 

dados (ver orçamento para tipos e modelos); 
 

Protocolo experimental: O sistema de aquecimento de água será alimentado 

com água da rede durante o período de seca e com água da chuva durante o período 

das águas; Os valores de temperatura e vazão serão adquiridos a cada 10 minutos 

durante as 24 horas do dia; Os valores de potência da radiação solar serão adquiridos 

a cada minuto; 

 

 Será calculada a variação de entalpia e exergia em cada ponto de interesse do 

sistema;


 Será avaliada a quantidade de irradiação solar que efetivamente foi 

transformada em calor dentro do coletor;


 Será avaliada a quantidade de calor efetivamente absorvida pela água no 

coletor. A figura 1 mostra o esquema do sistema de aquecimento com os 

sensores;



 Será avaliada a quantidade de água efetivamente captada e armazenado do 

reservatório de água da chuva;

 Será avaliada a turbidez da água. A figura 2 mostra um esquema do sistema de 

captação de agua da chuva com os sensores.
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Figura 1 – Esquema do sistema de aquecimento dede água baixo custo destacando os pontos 

onde serão avaliadas a temperatura e a vazão 

 

Pretende-se verificar a eficiência do aquece dor, bem como do isolamento 

térmico. Para tanto serão monitoradas as temperaturas da água na entrada e saída dos 

coletores e no interior do boiler. Será avaliado fluxo de água entre coletor e boiler. 
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Pretende-se avaliar a eficiência do sistema de coleta de água da chuva em 

relação aos seguintes aspectos. 
 

Quantidade de água retida em relação aos sistemas comerciais (bibliografia); 



Quantidade de sujidade não retida pelo filtro (qualidade da água), através de 

exame visual e de turbidez realizado no laboratório de águas da UFT. Não serão 

realizados DBO e DQO porque a finalidade da água é para fins não potáveis. 
 

Considerando uma vazão média de 50l/pessoa/dia no banho, e a potência 

padrão de 4.000W por chuveiro, será avaliado a economia de energia elétrica 

propiciada pelo sistema. 
 

Pretende-se avaliar a eficiência termo econômica completa do sistema de 

acordo com Tsatsaronis (1993), através das seguintes etapas: 
 

 Análise exergética detalhada do sistema;


 Análise econômica detalhada dos equipamentos;


 Custeio exergético;


 Avaliação exergoeconômica (termo econômica) de cada equipamento.
 

As propriedades termodinâmicas serão obtidas segundo Wylen et al (1995). A 

análise termo econômica será avaliada por Erlach et al (1999) e Tsatsaronis (1993). 

Aquisição de dados: 
 

Os dados serão coletados com sensores de temperatura e vazão por um 

sistema de aquisição de dados da HOBO, composto por um dataloger modelo U30 

NRC e sensores específicos conforme descrito no formulário padrão 1, na lista de 

equipamentos. O sistema será controlado pelo programa. 

 
 

CONCLUSÕES 
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Aquecedor: Foram realizadas medições das temperaturas em dias consecutivos e obtivemos os 

seguintes resultados. 
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Gráfico da média: o gráfico mostra que o sistema é eficiente. 



O ponto 1 e 2 estão interligados e ambos ganhando calor e a eficiência muito 

próximas. Reservatório: o isolamento com funcionamento perfeito, enquanto o ponto 1 

e ponto 2 e ambiente estão declinando, o reservatório ganha calor independente da 

perda nos outros pontos. 

 

Quanto à captação, ainda não foram feitos análise de eficiência de 

captação, devido não estarmos no período de chuva em Palmas - TO. 
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NOVOS MERCADOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM PALMAS: PERCEPÇÕES E 
 

CARACTERÍSTICAS 
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RESUMO 
 

A pesquisa teve como objetivo principal descrever os novos negócios gerados por meio 
do crescimento da Construção Civil em Palmas – Tocantins. Para sua execução foi 
utilizada a pesquisa exploratória de caráter descritivo com abordagem quantitativa, 
onde foi aplicado um questionário a 20 empreendimentos do ramo da construção civil, 
mais especificadamente direcionado da cidade de Palmas-TO. Com esse estudo foi 
possível identificar que a cidade de Palmas por se tratar de uma capital ainda jovem 
tem passado nos últimos anos por uma expansão urbana e imobiliária que tem 
favorecido a ampliação do setor da construção civil, bem como no crescimento dos 
novos negócios advindos que o setor impulsiona. A pesquisa mostra que boa parte 
desse crescimento é voltada pela quantidade de construtoras (79%) que se inseriram e 
apostaram no mercado da capital. Outro número que se chama atenção foi para a 
satisfação que o mercado da cidade oferece 91% das empresas abordadas informaram 
que a cidade está condizente com as suas expectativas de crescimento.  
Palavras chave: Construção Civil, Crescimento, Mercado. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

A construção civil segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística), 

pertence ao código 45 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), 

que é compreendida por uma ampla área de atividades produtivas da construção. 
 

A cidade de Palmas, no Tocantins, vive um período de desenvolvimento. A 

capital, que até três anos atrás quase não tinha prédio, hoje tem obras espalhadas por 

toda a parte e esse crescimento da construção civil tem impulsionado também outros 

setores da economia. 
 

Justificando essa informação: o departamento de registro empresarial e 

integração da JUCETINS (Junta Comercial do Estado do Tocantins), o município de 

Palmas possui 638 (seiscentos e trinta e oito) empresas com registro ativo que 

trabalham no ramo de construção civil, precisamente na construção de edifícios. 

 
 

METODOLOGIA 
 

Conforme Silva e Menezes (2000), a pesquisa como o ato de pesquisar, 

significa, de forma bem simples, procurar respostas para indagações propostas. 
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“Pesquisa é um conjunto de ações, propostas para encontrar a solução para um 

problema, que tem por base procedimentos racionais e sistemáticos. A pesquisa é 

realizada quando se tem um problema e não tem informações para solucioná-lo” 

(SILVA;MENEZES, 2000, p. 20). 
 

Para Demo (1987, p. 23) a pesquisa vem a ser a atividade científica pela qual 

descobrimos a realidade, acrescentando que “Partimos do pressuposto que a realidade 

não se desvenda na superfície, não é o que aparenta a primeira vista.” E alerta: 

“Ademais, nossos esquemas explicativos nunca esgotam a realidade, porque esta é 

mais exuberante que aqueles”. 
 

A metodologia aplicada para o processo de coleta de dados será uma pesquisa 

descritiva de caráter quantitativo. Como instrumento de coleta de dados será utilizado 

questionário estruturado com 8 perguntas, realizada em empreendimentos do ramo da 

construção civil em Palmas-TO mais especificadamente em construtoras , onde os 

gerentes ou responsáveis conseguirão atrelar os questionamentos ao ramo que a 

empresa se enquadra em virtude de ser um dos mais crescentes na cidade. Foi feito 

também pesquisa bibliográfica, com temas relacionados ao crescimento do setor da 

construção civil e suas características relacionando-as com o marketing. 

 
 

RESULTADOS 
 

Nesta seção foram analisados os dados coletados na pesquisa de campo 

através de um questionário (em anexo), realizada em empreendimentos do ramo da 

construção civil em Palmas-TO, onde os gerentes ou responsáveis responderam a um 

questionário relacionado ao setor que o negócio se enquadra em virtude de ser um dos 

mais crescentes na cidade. Os gráficos abaixo identificam e evidenciam o que foi 

coletado na realização desse estudo. 
 

O primeiro questionamento abordado na pesquisa foi identificar qual o tipo de 

empreendimento que a empresa exerce no mercado da cidade de Palmas. O gráfico 1 

evidencia que dentre os empreendimentos entrevistados a maioria com uma 

porcentagem de 79% são construtoras, enquanto 14% responderam que exercem outro 

tipo de atividade, mais especificadamente descrito pelos gestores ou representantes: 

incorporadoras. Dentre as entrevistadas 7% afirmaram que trabalham no ramo de 

prestação de serviços. Com dados concisos, percebe-se o grande crescimento no setor 

de construção civil de Palmas, visto que boa parte destas obras é proporcionada pelas 

construtoras que consequentemente e como mostra os números acima estão cada vez 

mais a-postando no mercado da cidade, que é considerada uma das capitais do Brasil 



que mais cresceu nos últimos anos. Vale ressaltar que a impulsão da construção civil é 

uma característica das tendências que a cada dia vem sendo aprimorada para garantir 

tanto o crescimento do setor quanto também impulsiona para com a geração de 

empregos e a tantos outros agentes que são englobados para a organização do 

espaço em relação à construção civil. 
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Gráfico 1: Tipo de Empreendimento 

Fonte: Resultados da pesquisa (2015) 
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Após conhecer qual o tipo de empreendimento dos nossos entrevistados, foi 

questionado aos mesmos: qual o ramo de atuação do seu negócio? Tal questionamento foi 

levantado devido à necessidade de verificar qual serviço por eles são executados e que 

são mais apostados como produto chave no mercado de Palmas. 
 

Como mostra o Gráfico 2 as respostas foram bem condizentes ao que podemos ver 

a nossa realidade, ou seja , ao que está diante dos nossos olhos. Com 43% a atividade 

que mais são exercidas pelos entrevistados é a construção dos condomínios verticais, e 

como foi dito acima e fazendo referência a esse número, tal informação já se pode 

identificar em Palmas, basta simplesmente andar por alguns instantes na cidade e já se se 

percebe o quanto de prédios verticais já foram construídos e que consequentemente estão 

se tornando uma aposta de melhor moradia para as famílias bem como para os 

universitários quem veem para a capital. Apesar dos condomínios verticais serem o auge 

do momento, a construção de condomínios horizontais e de casas ainda permanece com 

boa parte das obras na cidade (19%), enquanto 9% são de prédios comerciais, 5% de 

loteamentos e ainda também com 5% foi informado que são de outras atividades, dentre 

elas: terraplanagem, pavimentação, treinamento e certificação de obras. 
 

É importante frisar a importância em relação ao saber qual o ramo de atuação 

que o empreendimento se enquadra, pois conhecer o mínimo a respeito da atividade 



que se pretende desenvolver e do mercado no qual quer se envolver, maiores serão as 

chances de êxito diante da concorrência. 
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Gráfico 2: Ramo de Atuação 
Fonte: Resultados da pesquisa (2015) 

 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho teve como objetivo principal da pesquisa descrever os 

novos negócios gerados por meio do crescimento da construção civil na cidade de 

Palmas- TO. A escolha do tema foi fundamentada na relevância dos estudos sobre o 

grande crescimento que o setor da construção civil vem implicando para com o 

crescimento e desenvolvimento de Palmas. 
 

A cidade de Palmas – Tocantins tem passado, nos últimos anos, por uma 

expansão urbana e imobiliária que tem favorecido a ampliação do setor da construção 

civil.É visível que a cidade está em constante crescimento na área: o aumento 

considerável da urbanização privada/conjuntos/blocos fechados, combinado com o 

loteamento de grandes terrenos; extensão do centro comercial; novos bairros informais, 

loteamentos e novas construções, ampliações verticais e horizontais, entre outros. 

Nesse sentido, a construção civil é considerada um campo de atividade econômica 

com grande incidência territorial para a cidade. 
 

Considerando os estudos realizados e a análise dos dados coletados por meio 

de questionários fechados, é possível chegar à conclusão de que, Palmas, por ser uma 

capital muito nova, está com o crescimento acima do esperado, além de possuir um 

mercado sedutor e propicio para vários ramos de negócio. A partir dos resultados, se 

deduz que a customização em massa na construção civil é uma tendência crescente 

que vem desempenhando um papel importante na economia da cidade, relacionado 



também com a geração de empregos que por sinal influenciam na renda de seus 

moradores e dos impostos que são repassados. Dessa maneira, a expansão da 

atividade da construção civil está alinhada ao crescimento da economia, a o 

desenvolvimento dos espaços nos centros urbanos e proporcionando bem estar da sua 

população. 
 

Com isso, as oportunidades no setor alargam suas fronteiras. As tradicionais 

atividades de construção e incorporação vão além dos bairros nobres nas capitais. 

Para dar suporte às obras, ganham destaque serviços como o aluguel de 

equipamentos. Essa expansão da construção civil parece consistente. Pode-se 

concluir, portanto que a construção civil agrega um conjunto de atividades com grande 

importância para o desenvolvimento econômico e social de Palmas, influindo 

diretamente na qualidade de vida da população e na infraestrutura econômica do país. 

Além disso, o setor apresenta forte relacionamento com outros setores industriais, na 

medida em que demanda vários insumos em seu processo produtivo, e é intenso em 

trabalho, absorvendo parcela significativa da mão de obra. Essas características da 

cadeia da construção civil trazem grande retorno para com o crescimento dos novos 

negócios que pode ser implantados na cidade, uma vez que ela movimenta amplo 

conjunto de atividades e que têm impactos em outras cadeias produtivas. 
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RESUMO 
 

O desbaste é utilizado manualmente, quando os frutos encontram-se com diâmetro 
entre 7 e 10 cm, eliminando-se os frutos defeituosos e/ou danificados, deixando-se 1 a 
3 frutos por plantas. O objetivo desta pesquisa foi avaliar os resultados da produção de 
melancia com e sem desbaste do fruto. O experimento foi realizado no Projeto de 
Fruticultura Irrigada São João, no município de Porto Nacional – TO. O delineamento 
foi inteiramente casualizados, avaliando com 2 tratamentos, sendo eles com e sem 
desbaste com 10 repetições cada. Avaliando a circunferência e o peso do fruto, 
observou-se que os tratamentos adotados não diferiram entre as avaliações realizadas, 
proporcionando resultados iguais na circunferência e o peso do fruto. 
Palavra-chave: Citrullus lanatus; peso; circunferência. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

A melancia é uma espécie olerácea Citrullus lanatus originária de regiões 

quentes da África, sendo hoje cosmopolita. Foi introduzida no Brasil por escravos, que 

semeavam-na no meio das plantas de milho (FILGUEIRA, 2007). A melancia é uma 

cucurbitácea cultivada em quase todas as regiões tropicais, subtropicais e temperada 

do mundo. 
 

É uma importante cultura em áreas do mundo que apresentam longa estação 

quente. A planta é bastante resistente à seca crescendo bem em ambientes secos, 

quentes e bem ensolarados. É uma cultura tipicamente de produção em economia de 

escala, devido ao valor unitário do produto ser relativamente baixo (PUIATTI & SILVA, 

2005). 
 

As hortaliças de frutos são cultivadas em todas as regiões do Brasil, e no 

nordeste, em que as condições de solo e clima favorecem o crescimento e 

desenvolvimento das plantas e dos frutos, o cultivo de plantas da família das 

cucurbitáceas tem se destacado proporcionando a obtenção de plantas com alta 

produtividade e qualidade dos frutos colhidos (LINS et al., 2013). 
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Os maiores rendimentos no cultivo de melancia foram obtidos pela Espanha, 

Coreia do Sul, Marrocos e Estados Unidos, variando de 44 t/ha a 31 t/ha. A 

produtividade do Brasil, aproximadamente 21 t/ha, corresponde ao menor rendimento 

do grupo de países que lideram a produção de melancia (IBGE, 2006). 
 

O desbaste é utilizado manualmente, quando os frutos encontram-se com 

diâmetro entre 7 e 10 cm, eliminando-se os frutos defeituosos e/ou danificados, 

deixando-se 1 a 3 frutos por plantas. A prática precisa ser repetida de forma a manter o 

número desejado de frutos (PUIATTI & SILVA, 2005). 
 

E isso pode ser confirmado por Filgueira (2007), com a redução provocada no 

número de frutinhos que favorece o tamanho e a qualidade dos frutos remanescente, 

inclusive aprimorando o sabor. Infelizmente, o mercado brasileiro prefere frutos 

grandes, para tal, torna-se indispensável a regulação do número de frutos por planta, 

via desbaste de fruto (PUIATTI & SILVA, 2005). 
 

Portanto, o desbaste tanto da planta como do fruto, pode ser um fator 

determinante para obtenção de uma produção de qualidade, já que com a presença de 

plantas excedentes e frutos defeituosos podem inibir a comercialização de frutos com 

qualidade da planta. O objetivo deste trabalho é avaliar a produção de melancia com e 

sem desbaste. 

METODOLOGIA 
 

O experimento foi conduzido no Projeto de Fruticultura Irrigada São João, 

localizado no município de Porto Nacional – TO, cujas coordenadas são 48°20'11.10"W 

e 10°27'50.70"S estando em uma altitude de 245 m. 
 

O delineamento foi inteiramente casualizados, avaliando com 2 tratamentos 

com 10 repetições cada. Os tratamentos adotados foram com e sem desbaste do fruto. 

O trabalho foi realizado no primeiro semestre de 2015, houve a preparação da área 

com a montagem do sistema de irrigação por gotejamento. A adubação conduzida 

conforme a análise de solo. Parte da adubação foi realizada via solo (adubação de 

plantio) e parte via fertirrigação (adubação de cobertura). A variedade de melancia 

utilizada no experimento foi a top gun. O espaçamento adotado 3,0 X 0,8 m. As 

sementes foram tratadas com produtos recomendados para a cultura antes do plantio. 
 

Durante o ciclo da cultura, houve a necessidade de realizar controle de plantas 

daninhas, pragas e doenças, utilizando princípios ativos recomendados para a cultura, 

sendo aplicados sempre ao final da tarde. A avaliação foi realizada no dia 13/06/15 e 

no dia 22/06/15, considerou-se para a avaliação a circunferência, com o auxílio de uma 

fita métrica; e o peso da melancia, utilizando uma balança de precisão. 



Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade, por intermédio do programa 
 
ASSISTAT. 
 

 

RESULTADOS 
 

Na Tabela 1, encontram-se os valores obtidos na análise de variância que 

revelaram que não há diferenças significativas ao nível de 5% de probabilidade para os 

dados obtidos na circunferência e no peso do fruto para ambos os tratamentos. 

 

 

Tabela 1 - Análise de variância da circunferência e peso do fruto, com e sem desbaste. 
 

FV GL SQ QM F 
 
 

 

Circunferência 1 0,800 0,800 0,056ns 

Peso 1 0,158 0,158 0,105ns 

Resíduo 18    

Total 19    
 

** significativo ao nível de 1%, * significativo ao nível de 5%, ns não significativo. 

 

A Tabela 2 demonstra que os tratamentos obtiveram os mesmos resultados, ou 

seja, não diferem estatisticamente entre si. Portanto, não influenciaram no peso e na 

circunferência da fruta. 
 

Apresentando um resultado diferente que exposto por Ferrari et al. (2013). 

Segundo esse pesquisador, para que os frutos aumentem de tamanho é necessário 

retirar a maioria, deixando um fruto bem formado no ramo principal, quando os 

primeiros frutos atingem o tamanho de 6-7 cm. Nesse procedimento, todas as demais 

são desbastadas. Costa & Leite (2002), dizem que devem ser eliminados todos os 

frutos defeituosos e com podridão estilar, pois além da planta perder sintetizados com 

frutos que não serão comercializados, provavelmente a presença deles inibirá o 

pegamento de outros frutos na planta. 
 

Filgueira (2007), também diz que com a redução provocada no número de 

frutinhos favorece o tamanho e a qualidade dos frutos remanescente, inclusive 

aprimorando o sabor. 
 
Tabela 2 – Valores de médias da circunferência e peso do fruto, com e sem desbaste. 
 

Tratamentos  



 Circunferência Peso 
   

Com raleio 74,25 a 7,47 a 

Sem raleio 73,85 a 7,30 a 
   

CV(%) 5,08 16,61 

 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna, não diferem estatisticamente entre si, 
 

pelo Teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

CONCLUSÕES 
 

Os tratamentos adotados não diferiram entre as avaliações realizadas, 

proporcionando resultados iguais na circunferência e o peso do fruto. 
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RESUMO 
O plantio de mudas pré-brotadas de cana de açucar é considerado como a nova 
tecnologia para o setor por se tratar da grande economia de colmos que deixam de ser 
desperdiçados no plantio e, consequentemente, podem ser aproveitados na usina de 
beneficiamento de cana de açúcar. O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho 
do Stimulate no desenvolvimento inicial dos toletes de cana de açúcar. O experimento 
foi realizado em substrato implantado em 20 vasos de 2,5 litros. O delineamento 
experimental utilizado foi blocos casualizados, com quatro repetições e cinco doses do 
biorregulador, 0 ml ha1, 05 ml ha 1, 10 ml ha1, 15 ml ha1 e 20 ml ha1. Os tratamentos 
foram realizados nos colmos do genótipo antes do plantio. A avaliação foi realizada aos 
50 dias após o plantio. Foram avaliados dois caracteres de interesse agronômico, 
sendo: o comprimento das plantas e, o diâmetro dos colmos. Verificou-se que o efeito 
do Stimulate no genótipo RB935744 influenciou no comprimento e no diâmetro dos 
colmos, sendo que para o comprimento das plantas a dose recomendada foi a de 8,63 
ml ha1 e para o diâmetro dos colmos foi a dosagem de 8,10 ml. 
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento, Estabelecimento, Produtividades. 
 
INTRODUÇÃO 

A cultura da cana-de-açúcar é de grande importância para a economia brasileira, 
uma vez que o Brasil, além de ser o maior produtor mundial, se destaca na produção de 
açúcar e etanol (MAPA, 2012). O interesse mundial por combustíveis renováveis nos 
últimos anos alavancou o setor sucroalcooleiro no Brasil, promovendo uma expansão da 
área cultivada com a cultura da cana-de-açúcar (CONAB, 2013). 

Atualmente, o grande desafio no cenário agrícola é aumentar a produção sem que 
haja grande expansão territorial. Contudo, o estabelecimento inicial da cultura no campo 
é um ponto importante para garantir elevadas produtividades e maior longevidade da 
cultura. Assim, a utilização de mudas de alta qualidade, ou seja, mudas vigorosas, com 
elevado número de gemas viáveis e sadias é fundamental no momento do plantio 
(CAPUTO et al., 2007; CEBIM, 2007).  A utilização de novas técnicas e experimentos, 
como a aplicação de reguladores vegetais, vem ganhado novos espaços nos canaviais. 
Os reguladores vegetais agem alterando a morfologia e a fisiologia da planta, podendo 
levar a modificações qualitativas e quantitativas na produção do canavial. 

O Instituto Agronômico de Campinas (IAC), pioneiro em estudos e experimentos 
no setor sucroalcooleiro, desenvolveu um sistema inovador para o plantio da cultura da 
cana-de-açúcar, o plantio de mudas pré-brotadas (MPB). Este sistema é uma tecnologia 
nova de multiplicação que pode contribuir para a produção rápida de mudas, associado 
ao elevado padrão de fitossanidade, vigor e uniformidade de plantio. Outro grande 
benefício está na redução da quantidade de mudas que vai para o campo.  

Diversos trabalhos contribuem para o conhecimento a respeito do efeito de 
reguladores vegetais na cultura da cana-de-açúcar quando aplicados no início do 

                                                                 
1 Discente do Curso de Agronomia da Faculdade Católica do Tocantins. E-mail: 

kayo_kennedy@hotmail.com 
2 Professor do Curso de Agronomia da Faculdade Católica do Tocantins. E-mail: cid@catolica-to.edu.br 

 
 



amadurecimento da cultura. No entanto, são escassas as informações deste efeito na 
aplicação inicial em mudas destinadas ao plantio em sistema de mudas pré-brotadas 
(MPB).  

Devido à falta de informações sobre as doses corretas do biorregulador aplicados 
nas mudas pré-brotadas (MPB) de cana-de-açúcar, o seguinte trabalho teve como 
objetivo de avaliar o plantio de Mudas Pré-Brotadas (MPB). Portanto, avaliou-se em 
quais dosagens do biorregulador que a planta se desenvolve com maior facilidade. 

 
METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido na área experimental do Campus de Ciências 
Agrárias e Ambientais da Faculdade Católica do Tocantins - FACTO, localizada no 
município de Palmas – TO. Sendo realizado em substrato implantado em 20 vasos de 
2,5 litros. O delineamento experimental utilizado foi blocos casualizados com quatro 
repetições e cinco doses do biorregulador: 0 ml ha1; 05 ml ha1; 10 ml ha1; 15 ml ha1 e; 
20 ml ha1, com quatro repetições para cada tratamento. A cultivar utilizada foi a 
RB935744, de ciclo médio que se destaca por ser de fácil adaptabilidade.   

Os toletes foram cortados e utilizados somente os colmos que ficaram imersos nas 
soluções de cada tratamento pelo tempo de 2 minutos. A avaliação foi realizada aos 50 
dias após o plantio. A adubação química utilizada para a cultura da soja será de acordo 
com a 5ª Aproximação de Goiás (1988). 

O plantio foi realizado em 31/10/2014, sendo que cada vaso recebeu um colmo de 
cana-de-açúcar. Os tratos culturais foram realizados em todos os tratamentos de acordo 
com exigências da cultura. Avaliou-se o efeito residual da Stimulate em comparação das 
doses ao desenvolvimento agronômico da cultivar RB935744.  

A avaliação da cultivar RB935744 foi realizada no dia 20 de dezembro de 2014. 
Foram avaliadas dois caracteres de interesse agronômico: o comprimento das plantas e 
o diâmetro dos colmos. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na Figura 1, são apresentados os valores obtidos para o comprimento das plantas 
com relação às doses do Stimulate. Verifica-se que o comprimento das plantas de cana-
de-açúcar obtiveram os melhores resultados na dose de 8,63 ml ha1, com 41,29 cm de 
comprimento, se adequando à equação quadrática y= -0,1237x2 + 2,1343x + 32,08.  

 
Figura 1: Avaliação do comprimento da cana-de-açúcar em função de doses 

crescentes de Stimulate. 
 
Verificou-se que, quando foi utilizada a dose de 20 ml ha1 do Stimulate houve a 

redução do comprimento das plantas. Este comportamento ocorreu devido ao 
retardamento do processo de crescimento, uma vez que estes ingredientes ativos 
atuam na região de crescimento ativo da planta reduzindo o seu crescimento (LEITE & 
CRUCIOL, 2008). 



 Leite et al. (2009) e Lacerda (2007) também observaram que os fitorreguladores 
são eficazes em reduzir o crescimento das plantas de cana-de-açúcar. Tropaldi et al. 
(2013) avaliou diversos fitorreguladores e observou que não houve influência positiva no 
desenvolvimento do comprimento das plantas. 

Contudo, neste trabalho, o genótipo RB935744 teve o seu comprimento alongado 
quando foi exposto às doses de Stimulate, na dose de 8,63 ml ha1, chegando à altura 
de 41,29 cm. 

Na Figura 2, são apresentados os valores obtidos para o diâmetro das plantas com 
relação às doses do Stimulate.  

Verificou-se que o diâmetro das plantas de cana-de-açúcar obtiveram os melhores 
resultados na dose de 8,10 ml ha1; com 9,27 mm de diâmetro, se adequando à 
equação quadrática y= -0,0145x2 + 0,2755x + 7,8517.  

 

 
Figura 2: Avaliação do diâmetro da cana-de-açúcar em função de doses 

crescentes de Stimulate. 
 
Para o diâmetro foi observada a mesma influência para o comprimento. Portanto, 

na dose de 20 ml ha1 do Stimulate o tratamento foi influenciado de forma negativa. 
Porém, na dose de 8,10 ml ha1 o diâmetro das plantas chegaram ao máximo da largura 
com 9,27 mm. Sendo, portanto, recomendada essa dosagem para o genótipo 
RB935744 com o objetivo de obtenção de maiores diâmetros das plantas. 

Tropaldi et al. (2013), avaliando o diâmetro dos colmos com diversos hormônios 
fitorreguladores, observaram que esses hormônios não exerceram influências sobre os 
tratamentos. Segundo Leite e Crusciol (2008), quando são mantidas a integridade da 
gema apical da cana-de-açúcar, apesar de ser interessante para a continuidade do 
processo de crescimento das plantas, não ocorrem reflexos no diâmetro do colmo. 

Contudo, para o genótipo RB935744 o diâmetros das plantas sofreram 
interferências positivas, sendo, portanto recomendada a utilização do Stimulate na dose 
ideal. 

CONCLUSÃO 

A utilização do Stimulate como hormônio de crescimento para o genótipo 
RB935744 da cultura de cana-de-açúcar proporcionou desenvolvimentos favoráveis.  

Para o comprimento, a dose ideal foi de 8,63 ml ha1 com altura de 41,29 cm de 
altura. Já para o diâmetro, a dose ideal foi de 8,10 ml ha1 com diâmetro de 9,27 mm. 
Desta forma, o plantio no sistema de mudas pré-brotadas nas condições 
edafoclimáticas do Tocantins proporciona altura e diâmetros superiores aos que não 
recebem este tratamento. 
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POTÁVEIS. 
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Chryss Ferreira Macêdo3 

RESUMO 
O custo da energia elétrica e da água tratada são elevados e os impactos ambientais 
dos processos de suas produções são significativos. Esta pesquisa buscou analisar a 
possibilidade de desenvolvimento de um sistema que possibilitasse o aproveitamento da 
água da chuva para fins não potáveis tais como limpeza e banho como estratégia para a 
diminuição do impacto ambiental e melhorar a qualidade de vida de grupos de baixa 
renda. Muitos equipamentos para aquecimento de água e catação de água da chuva 
estão disponíveis no mercado, no entanto, a maioria da população não pode se 
beneficiar desta tecnologia devido ao alto custo de implantação desses equipamentos. 
No entanto, existem equipamentos de baixo custo disponíveis no mercado, mas não 
existem estudos que mostrem a eficiência termo econômica deles, ou seja, estudos 
capazes de revelar a relação custo benefício técnico e termodinâmico. Esta pesquisa 
mostra a eficácia do protótipo do sistema de captação e aquecimento de água da chuva 
para fins não potáveis. 
Palavras-chave: Captação. Água da chuva. Aquecimento. Viabilidade econômica. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O Brasil apresenta uma enorme demanda por energia, em parte pela melhoria do 

padrão de vida de algumas classes sociais e, consequentemente, pelo alto consumo da 

população. Esse consumo desenfreado trouxe como consequência uma preocupação 

constante na produção de energia em grande escala. 

 Neste contexto, este projeto propõe-se a analisar a viabilidade da construção de 

um Aquecedor Solar Ecológico para habitações populares com aproveitamento da água 

da chuva. Nesse sentido, buscou-se avaliar a eficiência termo econômica deste 

protótipo. Pretende-se, ainda, elaborar um material didático para um programa de 

conscientização a respeito do uso de energias limpas juntamente com a reutilização de 

materiais danosos ao meio ambiente, tais como caixa de leite longa vida, garrafas pet, 

entre outros. A ideia é oportunizar alternativas para o reuso da água da chuva em 

escolas públicas do país, iniciando pelo Estado do Tocantins.  

 

METODOLOGIA  
 

Foi desenvolvido um sistema de aquecimento com a reutilização de materiais 

recicláveis, tais como as garrafas pet e as caixas de leite. O sistema de aquecimento de 



água será alimentado com água da rede durante o período de seca e com água da 

chuva durante o período das águas.  

Os valores de temperatura e vazão serão adquiridos a cada 10 minutos durante 

as 24 horas do dia e os valores de potência da radiação solar serão adquiridos a cada 

minuto. Pretende-se verificar a eficiência do aquecedor, bem como a do isolamento 

térmico. Para tanto, serão monitoradas as temperaturas da água na entrada e saída dos 

coletores e no interior do boiler.  Por fim, será avaliado fluxo de água entre coletor e 

boiler. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O sistema (Figura 1) funcionou atingindo a temperatura média no ponto 1 de 

50ºC e no reservatório 38ºC.  

Conforme o gráfico da Figura 2, o ponto 1 e 2 estão interligados e ambos 

ganhando calor e a eficiência muito próximas. Nota-se que há circulação por termo 

sifão, no final do dia o Ponto 2 com mais calor que o ponto 1. 

O isolamento do reservatório funciona perfeitamente, pois enquanto o ponto 1, 

ponto 2 e ambiente estão declinando, o reservatório ganha calor independentemente da 

perda nos outros pontos. 

 
 

 



‘  

Figura 1- Protótipo do sistema de captação e aquecimento da água da chuva. 
 

 
 

 

CONCLUSÕES 

O sistema proposto atendeu às expectativas quanto ao aquecimento da água e 

principalmente quando ao custo total. Com a simplicidade desse projeto e os resultados 

obtidos, espera-se que ocorra a difusão de iniciativas como essa em comunidades de 

1 

2 

Reservatório 

Figura 2- Gráfico da eficiência do aquecedor no decorrer do dia. 



baixa rendas, oportunizando a reciclagem de materiais descartáveis viabilizando a 

economia de energia elétrica que seria utilizada por chuveiros elétricos. 

 

REFERÊNCIAS 
 
ALANO, José Alcino. Manual Aquecedor Solar – Desperdício Zero. 2008. Disponível 
em: <http://josealcinoalano.vilabol.uol.com.br/manual/manual.pdf>.  Acessado em:  20 
jun. 2011. 
BARCELOS JUNIOR, André L. Análise termoeconômica de coletores solares 
planos. Disponível em: <http://www.biblioteca.pucpr.br/tede/tde_arquivos/6/TDE-2008-
04-30T152513Z-810/Publico/AndreLuiz.pdf>. Acesso em: 07 dez. 2011. 
BERTOLETI, Pedro H. F; SOUZA, Teófilo Miguel de. Dimensionamento de um 
Aquecedor Solar de Água feito com garrafas PET. Disponível em: 
<http://www.nipeunicamp.org.br/agrener/anais/2008/Artigos/61.pdf>. Acesso em: 11 
nov. 2011. 
BERTOLO, Elisabete J. P. Aproveitamento da água da chuva em edificações. 
Disponível em: <http://www.pliniotomaz.com.br/downloads/17elisabete.pdf>. Acesso em: 
25 jan. 2012. 
CELESC.  Aquecedor Solar composto de produtos descartáveis.  Manual de 
construção e instalação. Disponível em: 
<http://portal.celesc.com.br/portal/home/index.php>. Acesso: 22 jun. 2011. 
DADALTO, Elder A. Utilização da energia solar para aquecimento de água pela 
população de baixa renda domiciliar em habitações populares. Disponível em: 
<http://www.cecc.eng.ufmg.br/trabalhos/pg1/Monografia%20Elder%20Antonio%20Dadal
to.pdf>. Acesso em: 07 dez. 2011. 
ERLACH B., Serra L., Valero A., 1999, “Structural Theory as Standard for 
Thermoeconomics”, Energy Conversion & Management, 40, pp. 1627-1649. 
MARTON, Marco. Aquecimento de água por energia solar. Disponível em: 
<http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F809/F809_sem2_20
03/800638MarcoM_Cicero_F809_RF.pdf>. Acesso em: 21 nov.2011. 
PEREIRA, Renato C. [et al]. Eficiência Térmica de Coletores Solares de Baixo Custo         
– CSBC. Disponível em: <http://www.metallum.com.br/17cbecimat/resumos/17cbecimat-
414-005.pdf>.  Acesso em: 11 nov. 2011. 
PORTO. Fernando. Apostila de fundamentos da termodinâmica. Disponível em: 
<http://portalmaritimo.files.wordpress.com/2011/04/apostila-termodinamica.pdf>. Acesso 
em: 10 fev. 2012. 
SCHATZMANN, Heloise Cristine, GERLOFF, Jamur. Construção de um aquecedor 
solar de baixo custo sem cobertura: análise experimental da eficiência térmica para 
vários ensaios. Revista de Ciência & Tecnologia. ISSN 1519-8022, 10:01(2010) 18-34. 
Disponível em: <http://www.unig.br/facet/RevistaFaCET_Junho2010.pdf#page=18>. 
Acesso em: 11 nov. 2011. 
SIQUEIRA, A.M.O., KRENZINGER, A. Cálculo da eficiência diária em média mensal 
de um sistema de aquecimento solar operando em regime de termossifão. 
Disponível em: <www.dem.feis.unesp.br/cdrom_creem2005/pdf/fs03.pdf>.  Acesso em: 
08/12/2011. 
 

 
 
 

 

http://portal.celesc.com.br/portal/home/index.php
http://www.metallum.com.br/17cbecimat/resumos/17cbecimat-414-005.pdf
http://www.metallum.com.br/17cbecimat/resumos/17cbecimat-414-005.pdf
http://portalmaritimo.files.wordpress.com/2011/04/apostila-termodinamica.pdf
http://www.unig.br/facet/RevistaFaCET_Junho2010.pdf#page=18
http://www.dem.feis.unesp.br/cdrom_creem2005/pdf/fs03.pdf


PROPOSTA DE UMA FERRAMENTA PARA AUXILIAR NA SOCIALIZAÇÃO DE 
PLANOS E NORMAS INSTITUCIONAIS 
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André Mesquita Rincon4 
RESUMO 
O presente artigo apresenta a proposta de desenvolvimento de uma ferramenta 
computacional em forma de jogo de computador que possibilite a socialização de planos 
e normas institucionais que possam envolver e instigar os funcionários a conhecer mais 
sobre a instituição na qual eles trabalham. O que motivou o desenvolvimento do projeto 
foi a falta de auxílio sobre os funcionários em relação aos desafios e metas da sua 
empresa, tendo em vista que não existem muitos recursos que forneçam informações 
rápidas, claras e de fácil acesso sobre o assunto.  
PALAVRAS-CHAVE: Aplicativo; Celulares; Jogo; Desafios; Metas Institucionais. 
 
INTRODUÇÃO 

 
Devido ao crescimento expressivo do mercado de aparelhos com tecnologia 

móvel, os smartphones conquistaram os consumidores e a demanda por aplicativos 
mobile cresce à medida que os usuários se familiarizam com o acesso à internet em 
qualquer lugar e a qualquer momento. 

Os dispositivos móveis têm se mostrado como peça fundamental no cotidiano 
das pessoas, facilitando a comunicação em vários aspectos, tanto para entretenimento, 
informação, acesso a serviços, entre outros. Com o avanço da tecnologia, os 
dispositivos móveis estão se tornando mais acessíveis, oferecendo conectividade. Isso 
gera a possibilidade de uso em qualquer lugar ou momento passando assim a ser uma 
importante ferramenta tanto para uso pessoal, quanto profissional. 

Atualmente, as organizações investem em capacitações, murais, envio de e-
mails e palestras motivacionais para tentar fazer com que seus funcionários 
compreendam e tenham acesso aos seus planos e normas. No entanto, o funcionário, 
por vezes, não se sente instigado a buscar tais informações. Neste sentido, propõe-se a 
utilização de ferramentas computacionais disponíveis em diferentes plataformas, web, 
desktop e mobile, para criar um ambiente em formato de jogo (Quis) de computador que 
faça com que o funcionário possa se envolver nos planos institucionais e passe a 
buscar mais conhecimentos sobre as normas da instituição. 
 
METODOLOGIA 

 
O projeto teve início com um levantamento bibliográfico e, em seguida, foi 

elaborado o cronograma das atividades que seriam realizadas. Posteriormente, foi dado 
início ao estudo das tecnologias utilizadas para a realização do projeto, e por fim, foram 
elaborados os protótipos de tela para a validação da ferramenta. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Como resultado deste trabalho, obteve-se a prototipação do ambiente mobile que 
poderá ser implementado em qualquer uma das plataformas. As figuras 1 e 2, a seguir, 
representam os protótipos desenvolvidos com a ferramenta Pencil (Pencil, 2015). 

 

 
Figura 1 – Área de cadastro e acesso. 

 
Figura 2 – Escolha da categoria, pergunta e comparativo com amigos. 
 

A Figura 1 apresenta as telas relacionadas ao cadastro do usuário, acesso e 
visualização do perfil. A Figura 2 ilustra as telas de seleção da categoria, descrição da 
pergunta e comparativo com amigos, que podem ser os colegas que realizam atividades 
em um mesmo setor da organização/empresa. 

O usuário cadastrado na ferramenta poderá interagir com ela quantas vezes 
quiser, podendo selecionar a categoria na qual deseja participar e respondendo às 
questões propostas. Ele poderá ter acesso a um comparativo com outros setores e 
amigos para que possam “competir” pela maior pontuação. A organização/empresa 
poderá criar uma política de recompensa para os setores que mais pontuam dentro da 
ferramenta para incentivar os funcionários. 
 
CONCLUSÕES 

 



Através do desenvolvimento do protótipo foi possível perceber a importância de 
ferramentas que possam auxiliar na socialização de conhecimentos sobre os planos e 
normas institucionais. Pôde-se perceber como as ferramentas desenvolvidas para 
aplicativos no formato de jogos, disponíveis para dispositivos móveis, podem contribuir 
para o aprimoramento dos funcionários das empresas permitindo-os conhecer as 
normas institucionais e conheçam os objetivos da organização a qual fazem parte. 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MICROBACIA DO CÓRREGO JACUBINHA,  

ARAGUAÍNA-TO. 
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RESUMO 
 

Esta pesquisa tem por objetivo estudar as características físicas da microbacia do 
Córrego Jacubinha, no município de Araguaína-TO. Delimitou-se a microbacia para 
calcular os índices como: a área, o perímetro, os índices de forma, densidade dos 
cursos d’água, densidade de drenagem, a declividade, latitude e longitude, e o tempo 
de concentração. É de grande importância estudar as bacias hidrográficas, pois a 
história do homem sempre esteve ligada a elas, por exemplo, a bacia do Rio Nilo foi o 
berço da civilização egípcia; os hebreus, na bacia do Rio Jordão; os chineses se 
desenvolveram as margens dos rios Yang - Tse e Huang Ho.  
Palavras-chave: Microbacia hidrográfica. Curso d’água. Características físicas. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

As bacias hidrográficas são definidas como áreas nas quais a água escoa para 
 

um único ponto de saída, conhecido como seção de controle. Todos os corpos d’água 
 

que nascem nas cabeceiras de uma bacia fluem para a seção de controle, também 

conhecida como exutório da bacia. Portanto, consiste de uma área na qual ocorre uma 

captação da água proveniente da atmosfera e que é convertida em escoamento, a 

partir de limites geográficos, conhecidos como divisores de água, e direcionamento do 

fluxo para a seção de controle. 
 

É importante frisar alguns elementos fisiográficos numa bacia hidrográfica, 

como: Divisores de Água, linha que representa os limites da bacia, determinando o 

sentido de fluxo da rede de drenagem e a própria área de captação da bacia 

hidrográfica; Seção de Controle, local por onde toda a água captada na bacia 

(enxurrada e corpos d’água) é drenada; Rede de Drenagem, constitui-se de todos os 
 
corpos d’água da bacia e canais de escoamento, estes não necessariamente perenes. 
 

Segundo BORDAS, M.P.; SEMMELMANN, F.R.; (2001. p. 915-943.) “A 

cobertura vegetal e a classe de solos são fundamentais para caracterização do 

ambiente e controlam a dinâmica da água dentro da bacia hidrográfica. Cada cobertura 

vegetal exerce uma influência diferente no tocante às características de 
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evapotranspiração e de retenção da precipitação. Da mesma forma, os tipos de solo, 

que além do aspecto evaporativo, interferem decisivamente nos processos de 

infiltração de água e por consequência direta, nas características do escoamento 

superficial e transporte de sedimentos”. 
 

A presente pesquisa teve como objetivo avaliar as principais características da 

microbacia do Córrego Jacubinha, no município de Araguaína-TO. 
 

Araguaína é uma cidade localizada na região norte do Estado do Tocantins. A 

maioria de suas terras está localizada na bacia hidrográfica do Rio Araguaia e seus 

afluentes. A vegetação é composta por 60% de matas (Floresta Amazônica), 20% de 

floresta de transição com a ocorrência de palmeira babaçu e, os outros 20% compostos 

de cerrados ou chapadas, interrompidas por matas ciliares de encostas; a bacia do Rio 

Araguaia é, ainda, um dos principais pontos turísticos do município. O principal afluente 

é o Rio Lontra, onde se localiza a hidrelétrica de Corujão. Os principais córregos que 

cortam a cidade são o Lavapés, Prata, Neblina, Raizal, Ribeirão de Areia, Xixebal, 

Cará, Jacubinha, Tiúba e o Jacuba. 

 

 

METODOLOGIA 
 

Para caracterizar a bacia, utilizou-se as referências: 
 

1- Para encontrar a área e outras informações foi utilizado o método das 

quadrículas; 2- Para definir a forma da bacia utilizamos os índices abaixo: 
 

Ff – Fator de forma, que é a razão entre a largura média da bacia e o comprimento 

axial da mesma; 
 

Kc - Índice de compacidade, que é a relação do perímetro e a circunferência do círculo 

de área da bacia; 
 

Fc – índice de conformidade, que compara a área da bacia com a área do quadrado de 

lado igual ao comprimento axial. 
 

3- Ordem dos cursos: classifica os rios quanto à ordem e reflete a sua ramificação ou 

bifurcação dentro de uma bacia. 
 
4- Forma da rede de drenagem: mostra o formato ou aspecto que apresenta o traçado 

do conjunto de talvegues da bacia. 
 

5- Densidade dos cursos d’água (Ds): mostra o número de cursos d’água por unidade 

de área. 
 

6- Densidade de drenagem (Dd): indica a eficiência da drenagem na bacia, é o 

comprimento total dos cursos d’água por unidade de área. 



7- Declividade do curso d’água: mede a velocidade de escoamento da água na bacia e 

pode ser feita por dois métodos, o método direto que é baseado nos extremos da 

bacia, e o método da área equivalente que é a declividade ponderada. 
 
8- Encontrar a latitude e longitude da bacia. 
 

9- Tempo de concentração (Tc): é o tempo gasto para a gota de chuva deslocar-se do 

ponto mais afastado da bacia até a sua saída. Pode usar a equação de Kirpich, 

equação de Vente Chow ou equação de Giandotti. Nesse caso, utilizamos a equação 

de Giandotti. 

 

 

RESULTADOS 
 

Bacias menores que 100 Km² são consideradas como mirobacia, portanto a 

bacia em estudo por possuir área de 92,75 km² é uma microbacia . Segundo 

RICARDO, M.S. (1999.p.6-10) “A forma da bacia influencia no escoamento superficial e 

consequentemente o hidrograma resultante de uma determinada chuva”. 
 

Tabela 1- Índices fisiográficos da microbacia do córrego Jacubinha, Araguaína – TO. 
     

 ÍNDICES  RESULTADO  

 Área  92,75 Km²  

 Perímetro  35,3 km  

 Ff  0,764  

 Kc  0,1065  

 Fc  0,7328  

 Ds  0,2695 cursos d'água/Km²  

 Dd  0,6803 Km/Km²  

 Declividade (método direto)  5,92 m/km  

 Declividade (método área)  8 m/km  

 Latitude  920.150 m  

 Longitude  81.350 m  

 Tc  9,8 horas  
 

 

Os índices propostos para caracterizar a forma da bacia foram: a forma, índices 

de compacidade e de conformação. Assim, como o índice Fc (Fator de conformação) 

se aproximou do valor numérico 1, então a microbacia tende a ser quadrada. O tempo 

em horas, que a água percorre toda a microbacia , foi de 9,8 horas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1- Classificação dos cursos d’água. 
 

CONCLUSÕES 
 

Conclui-se que é de suma importância conhecer uma bacia e realizar 

comparações com outras bacias para assim conhecer os fenômenos que já 

aconteceram e criar cenários futuros, aproveitando melhor os recursos hídricos de 

maneira racional e trazendo benefícios para a sociedade. 
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RESUMO 
 

A bacia hidrográfica é unidade básica da gestão dos recursos hídricos, pois nela define 
todas as áreas contribuintes para um ponto, isso significa que os impactos, ações, 
intervenções e projetos poderão afetar toda sua área. A bacia hidrográfica é o principal 
objeto de estudo para o planejamento e conservação do ambiente natural e urbano. 
Neste trabalho, foram estudadas as principais características físicas da microbacia do 
córrego Pau de Óleo no município de Miranorte - TO. Avaliou-se o desempenho de 
cinco equações empíricas amplamente utilizadas em estudos hidrológicos.  
Palavras- chave: Bacia hidrográfica. Recursos hídricos. Planejamento. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Região da Bacia Hidrográfica do Córrego Pau de Óleo, está localizada no 

município de Miranorte, no Centro Sul do Estado do Tocantins, nas coordenadas de 

16° 15' e 19° 07' de latitude Sul e 39° 00' e 42°03' de longitude Oeste. A bacia 

estudada encontra-se na área rural do município e tem vegetação rasteira e árvores de 

pequeno a médio porte, típica do cerrado. Com aproximadamente 28 km² de área e 
 
tem como seu principal curso d’água o córrego Pau de Óleo, a sua bacia tem sua maior 
 

altitude de 396 m e tem seu ponto mais baixo ( exutório) a 273 m. O objetivo, neste 

trabalho, foi compreender a importância do estudo das Bacias Hidrográficas para a 

Engenharia civil. 

 

METODOLOGIA 
 

A microbacia do Córrego Pau de Óleo, localiza-se no município de Miranorte, no 

Centro Sul do Estado do Tocantins, nas coordenadas de 16° 15' e 19° 07' de latitude 

Sul e 39° 00' e 42°03' de longitude Oeste, ocupando área de 28 Km² (Figura 1). 
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Inicialmente, foi realizada a etapa da coleta de dados, foram realizados os 

levantamentos das curvas de nível, onde identificou-se a microbacia hidrográfica e 

iniciamos a coleta das informações disponíveis da área a ser estudada. Para a 

confecção e elaboração do trabalho foi utilizada uma carta topográfica (escala 

1:100.00), em que obtivemos as imagens que serviram de parâmetro para a discussão 

dos aspectos relativos à microbacia estudada. Considerou-se, no trajeto, os afluentes 

do rio, principalmente o curso d'água do córrego Pau de Óleo. 
 

O método científico proposto foi o empírico analítico que privilegia a utilização de 

técnicas de coleta através das Cartas Topográficas. 

 
 

RESULTADOS 
 

Pela análise morfométrica, a área total (A) drenada pela bacia é de 

aproximadamente 28 km², o comprimento do talvegue principal (L) é de 

aproximadamente 10,65 Km, a diferença de cotas, de montante à jusante do talvegue 

principal (H) é de 123 m e sua declividade média é de 0,0115 m/m. Privilegiou-se a 

utilização de técnicas de coleta feitas por meio das Cartas topográficas. 
 

A formação da bacia hidrográfica dá-se através dos desníveis dos terrenos que 

orientam os cursos de água, das áreas mais altas para as mais baixas. Essa área é 

limitada por linhas divisórias, áreas mais elevadas que marcam a mudança de sentido 

no escoamento das águas e, como tal, a separação das redes hidrográficas. 
 

Os processos hidrológicos na bacia hidrográfica possuem duas direções 

predominantes de fluxo na bacia: vertical e o longitudinal. O vertical é representado 

pelos processos de precipitação, evapotranspiração, umidade e fluxo no solo, enquanto 

que o longitudinal pelo escoamento na direção dos gradientes da superfície 

(escoamento superficial e rios) e do subsolo (escoamento subterrâneo). 



Os rios e seus afluentes formam uma rede organizada em um conjunto formado 

pela corrente principal (rio principal) e os afluentes. Eles constituiem a bacia 

hidrográfica ou bacia de drenagem de um curso de água, isto é: "o conjunto de terras 

que fazem a drenagem da água das precipitações para esse curso de água, ou seja, 

toda a superfície de terreno", medida em km². 

 

1.CÁLCULOS DOS SEGUINTES 

ASPECTOS 1.1 Segue a tabela de dados 

 

Área Km² Perímetro(km) Fator de forma Índice de Índice de 

   Capacidade Conformação 

28 25 0,0332 1,329 0,22 
 

 

1.2 Densidade das curvas d’água 
 

-Densidade de curvas de água de drenagem : 

Ds=1,0357 

1.3 Densidade da Drenagem   

L(m) ∆H(m) SI(km/km²) 

10650 123 0,0115 
 

 

1.4 Índice equivalente 
 

Ieq=0,0068m/m 
 

 

1.5 -Tempo de concentração 
 

Tc = 1,79 horas 
 

CONCLUSÃO 
 

O presente artigo trouxe algumas considerações provocativas relacionadas ao 

estudo do ciclo hidrológico dentro da visão de bacia hidrográfica. Isso representa uma 

metodologia eficaz na compreensão da dinâmica da mesma e da relação entre seus 

constituintes. 
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RESUMO  
Microbacia hidrográfica é uma área geográfica delimitada por divisores de água 
(espigões), drenada por um rio ou córrego para onde escorre a água da chuva. Neste 
artigo, Objetivou-se apresentar algumas das características físicas da microbacia do rio 
Lontra em Araguaína do Tocantins. Foram calculadas suas características, tai como: 
área, perímetro, densidade do rio, densidade de drenagem, as coordenadas do 
exutório, índices de forma e o tempo de concentração. Foi realizada, ainda, a 
classificação do rio e afluentes. Concluiu-se que a região da bacia tem tendência a ser 
circular, com probabilidade de alagamentos com mais frequência.  
Palavras-Chave: Microbracia. Hidrografia. Rio Lontra. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Pela Lei de n. 9.433 de Política Nacional de Recursos Hídricos, de 8 de janeiro 

de 1997, são constituídos princípios e normas para a gestão de recursos hídricos 

adotando a definição de bacias hidrográficas como unidade territorial de estudo e 

gestão. Assim, é de grande importância a compreensão de conceito de bacia 

hidrográfica e de suas subdivisões. 
 

A subdivisão de uma bacia hidrográfica de maior ordem em microbacias 

permite a pontualização de problemas difusos, tornando mais fácil a identificação dos 

focos de deterioração dos recursos naturais, dos processos de degradações 

ambientais instalados e do grau de comprometimento da produção existente; além 

disso, tem sido considerada área territorial ideal para o planejamento integrado dos 

recursos naturais (ALVES SOBRINHO et al, 2010; PISSARRA et al, 2004). 
 

Portanto, instituída por lei como unidade de planejamento, a bacia hidrográfica 

é uma ferramenta relevante de gestão ambiental, se faz necessário o seu manejo 

adequado para que todos possam usufruir, de forma sustentável, deste ecossistema, 

respeitando a naturalidade dos recursos fornecidos ao homem e o melhor 
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aproveitamento em benefício da sobrevivência dos espécimes e suas associações 

biológicas (MACHADO, 2003). 
 

Uma das principais causas da baixa disponibilidade hídrica se relaciona com as 

ações antrópicas, sem planejamento do uso e ocupação do solo nas bacias 

hidrográficas, responsáveis pela poluição da água (LUCAS et al., 2010). Para a análise 

de ecossistemas se destacam algumas características, como clima, geomorfologia, 

solo, vegetação, deflúvio e evapotranspiração, que contribuirão para a quantificação do 

processo hidrológico da bacia (SANTOS et al., 2007). 
 

O objetivo deste trabalho foi avaliar as características físicas da microbacia do 

rio Lontra de Araguaína- TO. 

 
 

METODOLOGIA 
 

A área da Microbacia do Rio Lontra foi calculada utilizando-se o método das 

quadrículas, consistindo na utilização de papel milimetrado A forma da bacia foi 

definida com o auxílio de três índices: índice de conformação (Fc), que é a relação da 

área da bacia com o comprimento axial; índice de compacidade (Kc), que é a relação 

entre o perímetro e área da bacia; e fator de forma (Ff) que é a razão entre a largura 

média e o comprimento do eixo da bacia. A densidade de rios foi obtida através da 

relação entre número de rios e área da bacia. Já a densidade de drenagem (Dd) foi 

determinada através da relação entre comprimento total dos cursos d’água (sejam eles 

efêmeros, intermitentes ou perenes) e a área total da bacia. 
 

A ordem dos cursos d’água foi definida por meio da enumeração de cada curso, 

levando em consideração se este possuía ou não algum afluente, e se possuísse, se 

eram de mesma ordem ou de ordens diferentes. 
 

Também foi definido o tempo de concentração (Tc), que é o tempo, a partir do 

início da precipitação, necessário para que toda a bacia contribua com a vazão na 

seção de controle (exutório). Para isso, foi utilizada a Equação de Giandotti, pois a 

bacia possui área superior a 25 km², e esta equação necessita apenas das 

características fisiográficas da bacia. Obteve-se também o valor da declividade (D) do 

rio principal, a partir do método direto, que é obtida dividindo-se a diferença total de 

elevação do leito (diferença de cotas) pela extensão do talvegue principal entre esses 

dois pontos. 

 
 

RESULTADOS 



A tabela abaixo demonstra os resultados obtidos com o estudo da microbacia do 

Rio Lontra, de Araguaína-TO. 
 
Tabela 1 : Resultados dos índices da microbacia do Rio Lontra. 
 

ÍNDICES RESULTADOS 
  

DECLIVIDADE DO RIO PRINCIPAL 5,91M/KM 
  

ÁREA 5,75 KM² 
  

PERÍMETRO 30,5 KM 
  

DENSIDADE DO CURSO D'ÁGUA 0,26 RIOS/KM² 
  

FATOR DE FORMA 0,476 
  

DENSIDADE DE DRENAGEM 0,49 KM/KM² 
  

ÍNDICE DE COMPACIDADE 1,14 
  

ÍNDICE DE CONFORMAÇÃO 0,42 
  

TEMPO DE CONCENTRAÇÃO 7,14 h 
  

CONCLUSÃO 
 

A partir dos estudos realizados, delimitou-se uma microbacia , pois sua área é 

menor que 100 km², ela foi nomeada Microbacia do Rio Lontra, decorrente do nome do 

seu rio principal. A forma da bacia foi entendida como circular, pois, quando o método 

de índice de compacidade de Gravelius foi utilizado, obteve-se valor próximo a um (1). 

Desta forma, conclui-se também que a bacia será propensa a ter enchentes. 
 

A microbacia não possui uma grande densidade de rios e não tem uma 

drenagem eficiente. Os cursos d’água têm alta declividade. O tempo de concentração é 

importante para a análise hidrológica em bacias hidrográficas, sendo essencial na 

estimativa de vazões máximas. 
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Resumo  
O objetivo principal desse trabalho é avaliar as características da sub-bacia hidrográfica 
do córrego Toá, localizado no município de Araguacema- TO. Tem como metodologia a 
caracterização morfométrica desta bacia obtendo as delimitações da área, do perímetro 
e do comprimento axial da bacia com o auxílio do papel milimétrico. Foram calculados 
também os chamados índices de forma da bacia, traduzidos nos valores de coeficiente 
de compacidade (Kc), fator de forma (Kf) e índice de conformação (Fc). Além destes 
valores, foram calculados os índices de declividade, altitude, densidade de drenagem 
(Dd) e ordem dos cursos d’água. Cuncluiu-se que a bacia apresenta padrão variando 
entre o dendrítico e o paralelo, com densidade de drenagem estimado de 0,5 km/km², e 
topografia muito favorável ao escoamento superficial, com um coeficiente de 
compacidade (kc) relativamente baixo de 0,43 km/km².  
Palavra chave: Hidrografia. Curso d’água. Caracterização. 

 

INTRODUÇÃO 
 

As características físicas de uma bacia compõem importantes fatores que 

influem no escoamento superficial. A bacia hidrográfica pode ser considerada um 

sistema físico onde a entrada é o volume de água precipitado e a saída é o volume de 

água escoado pelo exutório, considerando-se como perdas intermediárias os volumes 

evaporados e transpirados e também os infiltrados profundamente (TUCCI, 2000), As 

características físicas de uma bacia constituem elementos de grande importância para 

avaliação do seu comportamento hidrológico, pois, ao se estabelecerem relações e 

comparações entre tais características e os dados hidrológicos conhecidos, pode-se 

determinar indiretamente os valores hidrológicos em locais nos quais faltem dados 

 

 
1João Ilário Barros Fonseca, do curso de engenharia ambiental e sanitária da faculdade católica do 
Tocantins; joaoilariob@gmail.com¹;  
Gabriela Costa Araújo, professora do curso de engenharia ambiental e sanitária da faculdade católica do 
Tocantins; gabriella.araujo@catolica-to.edu.br²;  
Aurélio Ribeiro Santos, do curso de engenharia ambiental e sanitária da faculdade católica do 
Tocantins³;santos.to.r@hotmail.com; Ely Bezerra Amorim, do curso de engenharia ambiental e sanitária da 

faculdade católica do Tocantins; Ely.amorim.b@hotmail.com; Fernando Silva Borges, do curso de 

engenharia ambiental e sanitária da faculdade católica do Tocantins; fernandoborges8@hotmail.com; 

Henrique Mendes Cardoso Oliveira, do curso de engenharia ambiental e sanitária da faculdade católica 
do Tocantins; Henrique_0104@hotmail.com; Marcelo Cardoso Milhomem, do curso de engenharia 

ambiental e sanitária da faculdade católica do Tocantins; marcelomilhomem@hotmail.com; Valdeis Lima 

Nascimento, do curso de engenharia ambiental e sanitária da faculdade católica do Tocantins; 
valdes.lim@gmail.com 

mailto:joaoilariob@gmail.com
mailto:gabriela.araujo@catolica-to.edu.br
mailto:santos.to.r@hotmail.com
mailto:Ely.amorim.b@hotmail.com
mailto:fernandoborges8@hotmail.com
mailto:Henrique_0104@hotmail.com
mailto:marcelomilhomem@hotmail.com


(Villela & Mattos, 1975). Dentro da bacia, a forma da rede de drenagem também 

apresenta variações. Em geral, predomina na natureza a forma dendrítica, a qual 

deriva da interação clima-geologia em regiões de homogênea. 
 

O trabalho realizado sobre a sub-bacia do córrego Toá, teve como objetivo 

realizar um estudo sobre as características físicas da sua sub-bacia onde foram 

delimitadas a área, comprimento axial, perímetro da bacia, largura média da bacia, 

densidade de drenagem, densidade dos cursos d’água, coeficiente de capacidade, 

declividade do rio principal, tempo de concentração. 

 
 

METODOLOGIA 
 

A sub-bacia do córrego Toá é classificada como endorréica, ou seja, formadas 

por drenagens internas que não possuem escoamento direto até um oceano 

(Christofoletti, 1980), visto que suas águas convergem para o córrego Gameleira, 

afluente da margem direita do Rio Araguaia. 
 

As características morfométricas dessa sub-bacia foram obtidas através de 

cálculos da área, perímetro da bacia, largura media da bacia, comprimento axial, 

densidade de drenagem, densidade dos cursos d’água, coeficiente de compacidade 
 

(kc), declividade do rio principal, tempo de concentração, fator forma, índice de 

capacidade e de conformação. Para o cálculo da área, foi utilizado o método das 

quadriculas no qual cada quadricula equivalia 1 km². 
 

Já a densidade de drenagem é o somatório do comprimento de todos os cursos 

d’água dividido pela área da bacia. Para obter a densidade de cursos d’água, todos os 

cursos d’água da sub-bacia foram contados e divididos pela área da bacia. 
 

A declividade do rio principal foi obtida utilizando-se dois métodos: método 

direto e compensação de áreas. O tempo de concentração foi encontrado conforme a 

área da sub-bacia, ou seja, pela fórmula de Kirpich. Para o cálculo do fator forma, 

foram calculados três índices: fator forma, índice de compacidade e índice de 

conformação. 

 

RESULTADOS 
 

Os valores da área, perímetro, largura média da bacia, comprimento axial, 

densidade de drenagem, densidade de rios, fator forma, índice de compacidade, índice 

de conformação, declividade do rio principal e tempo de concentração, encontram-se 

na tabela abaixo. 



Tabela 1: Resultados das medidas da sub-bacia do córrego Toá. 
 

Índices Resultados 

Área 21 (km²) 

Perímetro da Bacia 7 (km) 

Largura média da bacia 3,36 (Km) 

Comprimento Axial 7 (km) 

Densidade de drenagem 0,5 (Km/km²) 

Densidade dos cursos d’água 0,26 (curso d’água/km²) 

Coeficiente de compacidade (kc) 0,43 

Declividade do rio principal 4,13 (m/Km) 

Tempo de concentração 125,5 (min) 

Fator forma (Ff) 0,48 

Índice de conformação (Fc) <0,50 
 

 

CONCLUSÕES 
 

Em relação ao padrão de drenagem, a bacia apresenta padrão variando entre o 

dendrítico e o paralelo. A sub-bacia hidrográfica do córrego Toá demonstra um sistema 

de drenagem baixo, com índice de densidade de drenagem estimado de 0,5 km/km². 

Apresenta, ainda, susceptibilidade ao escoamento por ser de forma alongada; menor 

risco de grandes cheias em condições normais de pluviosidade anual. Apresenta 

também um coeficiente de compacidade (kc) relativamente baixo de 0,43 km/km². 

Quanto menor o (kc) mais circular é essa sub-bacia. Em relação ao resultado do fator 

forma, a sub-bacia apresenta-se estreita e alongada. 
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RESUMO 
 
Uma bacia hidrográfica é a área na qual ocorre a drenagem para um rio principal e 
seus afluentes devido às suas características geográficas e topográficas. Este trabalho 
teve por objetivo caracterizar, por meio de cálculos, as características fisiográficas da 
microbacia do Córrego Caiçara, localizada no município de Araguacema-TO. Por meio 
de cálculos foi possível afirmar que a microbacia é sujeita a enchentes, possuindo 

tendência à forma de um quadrado com área de 30 km2. Apresenta por sua vez 04 
(quatro) rios, com comprimento do talvegue de 6 km, e ordem máxima da rede 
hidrográfica de 3.  
Palavras-chave: Hidrologia. Bacia Hidrográfica. Araguacema. 
 

INTRODUÇÃO 
 

A bacia hidrográfica ou bacia de drenagem de um curso d'água é a área onde, 

devido ao relevo e geografia, a água da chuva escorre para um rio principal e seus 

afluentes. A forma das terras na região da bacia fazem com que a água corra por 

riachos e rios menores para um mesmo rio principal, localizado num ponto mais baixo 

da paisagem. 
 

Os principais elementos componentes das bacias hidrográficas são os “divisores 
 

de água”, cristas das elevações que separam a drenagem de uma e outra bacia; 

“fundos de vale”, áreas adjacentes a rios ou córregos e que, geralmente, sofrem 

inundações; “sub-bacias”, bacias menores, geralmente, de algum afluente do rio 

principal; “nascentes”, local onde a água subterrânea brota para a superfície formando 

um corpo d’água; “áreas de descarga”, locais onde a água escapa para a superfície do 

terreno, vazão; “recarga”, local onde a água penetra no solo recarregando o lençol 
 
freático; “perfis hidrogeoquímicos” ou “hidroquímicos, características da água 
 

subterrânea no espaço litológico.(InfoEscola, 2006) 
 

A formação da bacia hidrográfica dá-se através dos desníveis dos terrenos que 

orientam os cursos da água, sempre das áreas mais altas para as mais baixas. 
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Essa área é limitada por um divisor de águas que a separa das bacias 

adjacentes e que pode ser determinado nas cartas topográficas. As águas superficiais, 

originárias de qualquer ponto da área delimitada pelo divisor, saem da bacia passando 

pela seção definida e a água que precipita fora da área da bacia não contribui para o 

escoamento na seção considerada. (Semarh, 2012) 
 

Este trabalho teve como objetivo a caracterização da fisiologia da bacia 

hidrográfica do córrego de Caiçara,município de Araguacema - TO. 

 
 

METODOLOGIA 

 

Definiu-se as características fisiográficas da microbacia do Córrego Caiçara, 

localizada no município de Araguacema-TO, por meio de uma série de cálculos. As 

seguintes características foram determinadas: Perímetro da Bacia; Índice de 

Conformação (área da bacia dividida pelo comprimento axial da bacia, ao quadrado); 

Índice de Compacidade (perímetro da bacia dividido pela raiz quadrada da área da 

bacia ); Densidade de Drenagem (somatório da extensão dos rios dividido pela área ); 

Fator Forma (largura média da bacia dividido pelo comprimento médio da bacia ); 

declividade do Rio principal, Método Direto (cota maior menos cota menor dividido pelo 

comprimento do canal principal); Ordem da Bacia (foi feito de acordo com a 

disponibilidade da microbacia) e Densidade do Curso d’água (Quantidade de rios divido 

pela área da bacia. 

 

RESULTADOS  

Área da Bacia (A) 30 km2 

Perímetro (P) 28 km 

Largura Média (B) 4,08 Km 

Quantidade de Rios 4 Rios 

Comprimento da Bacia (L) 6 km 

Índice de Conformação (Fc) 0,83 

Índice de Compacidade (Kc) 1,43 

Densidade de Drenagem (Dd) 0,84 

Fator Forma (Ff) 1,47 

Declívio do Rio-Método Direto (SI) 3,6 m/Km 



Ordem da Bacia Ordem 3 

Densidade do Curso d’água (Ds) 0,13 

Tempo de Concentração 6,30 min 
 
 

 

CONCLUSÃO 
 

Foi realizado o estudo das características fisiográficas da microbacia do Córrego 

de Caiçara e é possível afirmar que a microbacia é sujeita à enchentes. A microbacia 

possui área de 30 km2, tendo por sua vez 04 (quatro) rios, com comprimento de 

talvegue de 6 km. 
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RESUMO 
 

A utilização de sementes de alta qualidade fisiológica e elevado vigor é fator 
fundamental para a obtenção de um estande de plantas mais rápido e uniforme na 
lavoura. O presente estudo objetivou avaliar o poder germinativo de sementes de 
abóbora (Cucúrbita pepo) por meio do teste de envelhecimento acelerado. O 
delineamento experimental foi inteiramente casualizado com quatro repetições . Foram 
avaliados cinco lotes de sementes de abóbora com quatro repetições, as sementes 
foram submetidas ao envelhecimento acelerado durante 48 horas, conduzido o teste de 
germinação em caixas de gerbox colocadas em germinador, à temperatura de 25ºC. De 
acordo com os resultados obtidos, o teste de envelhecimento acelerado, a variedade 
que mostrou melhor resultados foi a T1- Moranga Exposição.  
Palavras-chaves: Cucurbita pepo; Teste de germinação; Desidratação. 

 

INTRODUÇÃO 
 

As cucurbitáceas ocupam lugar de destaque como uma das famílias mais 

importantes no domínio alimentício. As espécies do gênero cucúrbita foram 

domesticadas no Novo Mundo e cultivadas há milênios pelos povos Ameríndios. 

Apesar da marginalização atual de algumas dessas espécies, elas foram um 

componente essencial do regime alimentar de comunidades rurais e algumas 

comunidades urbanas da América e de outras partes do mundo (VIDAL 2007, apud 
 
Neto et al, 2012). 
 

Elas representam, no contexto geral da horticultura, parte significativa do volume 

comercializado de hortaliças (DEMIR, 2008). Dentre as espécies cultivadas, a abóbora, 

ocupa posição de destaque no agronegócio brasileiro. Além da importância 

socioeconômica, a abóbora destaca-se na nutrição, especialmente pela riqueza em 

carotenoides, ferro, cálcio, magnésio, potássio, fibras e vitaminas B e C. 
 

A qualidade das sementes utilizadas é fator fundamental para o sucesso dos 

cultivos agrícolas, afetando o rendimento e a qualidade do produto final. Para a cultura 

da abóbora, a determinação da qualidade de sementes é ainda mais importante, já que 

a maioria das sementes utilizadas são de cultivares tradicionais, mantidas pelos 

próprios produtores (BEZERRA NETO et al., 2006 apud BOLIGON et al, 2010. 
 

Baseando-se nesse aspecto, é necessária a realização de testes para garantir o 

vigor da semente a ser cultivada. 



Dentre os testes utilizados para avaliar o vigor das sementes, o teste de 

envelhecimento acelerado tem apresentado boas correlações com a emergência de 

plântulas em campo para sementes de diversas espécies (SOUZA, et al 2009). 
 

O teste de envelhecimento acelerado, por ser relativamente simples e de fácil 

execução em laboratório, vem sendo estudado na avaliação do vigor de sementes de 

diversas espécies olerícolas, como abóbora Cucurbita pepo L (Alves et al, 2012). 
 

Este trabalho teve por objetivo avaliar o potencial germinativo da cultura da 

abóbora após submeter ao teste de envelhecimento acelerado. 

 

METODOLOGIA 
 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Sementes na Faculdade Católica 

do Tocantins – FACTO, Campus de Ciências Agrárias e Ambiental, Campus II em 

Palmas-TO. Utilizando-se cinco lotes de sementes de abóbora (Cucurbita pepo), das 

cultivares Abóbora Xingo Jacarezinho Casca Grossa, Moranga Exposição, Abóbora 

Maranhão, Menina Brasileira e Abóbora Jerimum de Leite. 
 

O delineamento experimental foi blocos inteiramente casualizado com cinco 

tratamentos e quatro repetições, com 25 sementes cada. Onde T1- Moranga 

Exposição, T2-Abóbora Maranhão, T3- Abóbora Xingo Jararezinho Casca Grossa, T4-

Menina Brasileira, T5- Abóbora Jerimum de Leite. 
 

Os lotes de semente de abóbora foram submetidas ao teste de envelhecimento 

acelerado, no qual os 40 ml de água destilada adicionados aos "gerbox" foram 

substituídos por 40 ml de solução saturada de NaCl (40 g do sal/100 ml de água). 
 

Foram utilizadas caixas tipo "gerbox", com compartimento individual 

(minicâmara), possuindo em seu interior duas folhas de papel filtro onde as sementes, 

após pesagem (5,0 g), foram distribuídas de maneira a formarem camada uniforme. 

Dentro de cada compartimento individual foram adicionados 100 ml de água destilada; 

as caixas foram mantidas em câmara germinadora a 41oC, por um período de 48 

horas. 
 

Em seguida, as sementes foram submetidas ao teste de germinação em 

germinadora, regulado à temperatura de 25ºC. Para cada lote, foram utilizadas 100 

sementes, divididas em quatro subamostras de 25 sementes, as quais foram 

distribuídas sobre duas folhas de papel do tipo filtro e coberta com uma folha de papel 

filtro, umedecidas com água destilada e colocadas em caixas plásticas tipo gerbox. 
 

A contagem do número de sementes germinadas foi realizada a partir do 

segundo dia até o sétimo dia. Os dados de germinação foram expressos em 

porcentagem. 



RESULTADOS 
 

 

No gráfico 1, encontram-se os resultados referentes às contagens do número 

de sementes germinadas durante as avaliações diárias. Pela avalição de germinação, 

verificou-se que apenas o T1 demonstrou alta percentagem de germinação, superior 

aos demais tratamentos. Foi possível observar também uma variação em níveis de 

germinação diária. Quantos aos T2,T3, T4 e T5, eles demonstraram uma evolução 

semelhante na germinação, no entanto o T1 demostrou-se sensível ao estresse salina. 

 

Gráfico 1 – Evolução da germinação diária dos lotes de sementes de Cucúrbita 

pepo submetido ao teste de envelhecimento acelerado. 
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De acordo com Lopes & Macedo (2008), a alta concentração de sais é um fator 

de estresse para as plantas, pois reduz o potencial osmótico e proporciona a ação dos 

íons sobre o protoplasma. A água é osmoticamente retida na solução salina, de forma 

que o aumento da concentração de sais a torna cada vez menos disponível para as 

plantas. Assim, com o aumento da salinidade, ocorre a diminuição do potencial 

osmótico do solo, dificultando a absorção de água pelas raízes. 
 

No gráfico 2, são apresentados os resultados da germinação das sementes de 

abóbora submetidas ao teste de envelhecimento acelerado, no qual pode ser 

observada uma variação entre os lotes quanto a percentagem de germinação. A que 

melhor germinou depois de submetida ao teste foi o Tratamento 1 – Moranga 

exposição. Isso mostra que ela é mais resistente ao estresse provocado pelo 

envelhecimento acelerado. 

 
 

Gráfico 2 – Percentagem de germinação das sementes da Curcubita Pepo, após 

serem submetidas ao teste de envelhecimento acelerado. 
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CONCLUSÃO 

 

O teste de envelhecimento acelerado mostrou que a variedade de 

Moranga Exposição foi a mais resistente ao estresse salino entre as variedades 

testada. 
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RESUMO 
 

Este artigo teve por objetivo informar o tempo que as sementes de goiaba levam para 
germinar. A goiaba (Psidium guajava) é a fruta da goiabeira, sendo uma planta 
medicinal também conhecida como guava, goiabeira, guave, guayaba (espanhol), 
dentre outros nomes populares. Pertence a família Mirtácea. Na casca, fruto e folha da 
goiaba se concentram grandes vestígios medicinais, as folhas e as cascas da goiaba 
servem para curar diarreia, desinteria, dor de garganta, vômitos, problemas de 
estômago, vertigem e para ajudar a regularizar períodos menstruais. A fruta da goiaba 
é rica em aninos, fenóis, tri terpenos, flavonóides, óleos essenciais, saponinas, 
carotenóides, lectinas, vitaminas, fibras e ácidos graxos. Os objetivos para a plantação 
das sementes de goiabas são para que além dos usos nutricionais e medicinais, tenha 
um valor sustentável dentro do meio ambiente, pois ela tem um importante reagente 
antioxidante.  
Palavras chaves: Goiaba. Plantação de sementes. Reagentes antioxidantes. 
 

INTRODUÇÃO 
 

A goiabeira (Psidium guajava) é uma árvore de pequeno porte nativo de 

regiões tropicais da América. Tal espécie possui casca tanífera, folhas utilizadas como 

antidiarreicas e de que se extrai óleo essencial e apresenta flores pequenas brancas. 

Seu fruto tem forma de bagas verdes ou amarelas com polpa aromática branca, rósea, 

avermelhada ou arroxeada, muito consumidas ao natural ou em compotas, doces, 

sorvetes e geleias. 
 

A goiaba não é ácida e, assim, pode substituir o tomate na confecção de 

molhos salgados e agridoces, sobretudo no caso de pessoas com restrições à acidez 

do tomate. De modo geral, a fruta não tem muito açúcar e possui quase nenhuma 

gordura, sendo indicada para qualquer tipo de dieta. De preferência, deve ser 

consumida in natura. 
 

Uma goiaba contém cerca de 50 sementes que fornecerão pelo menos 25 

plântulas vigorosas. 
 

O desencadeamento do processo germinativo de uma semente viável requer 

condições ambientais adequadas de umidade, temperatura, oxigênio e em alguns 

casos, de luz (BEZERRA et al., 2002). Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar 

a germinação das sementes de goiabeira. 

 
 

METODOLOGIA 



O experimento foi conduzido no mês de agosto de 2015 no viveiro de mudas da 

Faculdade Católica do Tocantins - FACTO, localizada em Palmas-TO. As sementes 

foram retiradas de frutos maduros de goiaba através de diversas lavagens e 

peneiramento e espalhadas sobre folhas de papel para serem secas. Após este 

processo, duzentas sementes foram semeadas diretamente em solo preto disposto em 

sacos de mudas com dimensões de 30 x 15 cm. 
 

Para avaliar a germinação realizou-se a contagem do número de sementes 

germinadas. 

 
 

RESULTADOS 
 

Das 200 sementes semeadas de goiabeira, 114 germinaram entre o 8º e 11º dia 

após a semeadura. As demais sementes não germinaram. Tal resultado demonstra 

que 57% das sementes de goiaba são viáveis e nascem de forma imediata, 

concordando com a literatura referente à germinação de sementes de goiaba. 

 
 

CONCLUSÃO 
 

A partir dos estudos realizados e dos resultados apresentados, concluiu-se que 

a goiabeira é uma árvore de grande resistência no cerrado, que tanto seus frutos como 

as suas folhas são ótimos reagentes medicinais e que o tempo de germinação varia de 

acordo com o substrato acrescentado. Observou-se que, mesmo sem acrescentar 

nenhum tipo de substrato, a goiaba pode germinar, mas o tempo que leva para essa 

germinação acontecer é mais longo. 
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RESUMO  
O uso de bioestimulantes é uma das estratégias que vem se destacando quanto ao 
alcance de maiores produtividades na cultura da soja. Todavia o déficit de estudos que 
abordem este tema ainda é considerável. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 
influência do hormônio no crescimento radicular na cultura da soja (Glycine Max L.). 
Foram avaliados os efeitos dos hormônios vegetais, ácido indolbutírico, ácido giberélico 
e cinetina, que compõem o produto comercial Stimulate®, aplicados antes do semeio 
com concentrações distintas em 15 vasos e em outros 15 vasos o produto foi aplicado 
após o semeio também com concentrações distintas. O delineamento utilizado foi o 
Bloco Casualizado. Os tratamentos empregados foram, respectivamente, T1 – 00 mL 
de bioestimulante/litro (testemunha); T2 - 5 mL de biestimulante/litro; T3 - 10mL de 
biestimulante; T4 – 15ml de biestimulante/litro e T5 - 20 mL de biestimulante/litro. O 
crescimento radicular foi bastante expressivo para os tratamentos 2 e 3 com as 
respectivas doses 5 e 10ml de biorregulador.  
Palavras-Chaves: Glycine max L. Bioestimulante. Crescimento radicular. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A cultura da soja (Glycine max L.) destaca-se pela grande importância entre as 

culturas agrícolas no mundo, por ser fonte de matéria prima para diversos produtos. O 

seu consumo ocorre, principalmente, na forma de óleo para consumo humano, 

produção de bicombustíveis e farelo para alimentação animal (YOKOMIZO et al., 2000, 

ESPÍNDOLA e MINARÉ, 2010). 
 

Segundo dados da CONAB (2014), a soja é o destaque das exportações 

brasileiras do agronegócio e, no período de agosto/2013 a julho/2014, o valor 

exportado atingiu US$ 33,8 bilhões, representando um aumento de 19,6% em relação 

ao mesmo período do ano anterior. Mesmo ocorrendo redução no preço médio no 

mercado internacional houve aumento de 24,4% na quantidade exportada. 
 

Segundo Castro e Vieira (2001), o uso de biorreguladores na agricultura tem 

mostrado grande potencial no aumento da produtividade, embora sua utilização ainda 

não seja uma prática rotineira. Os bioestimulantes promovem o equilíbrio hormonal das 

plantas, beneficiando a expressão do seu potencial genético, estimulando o 
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desenvolvimento do sistema radicular da cultura (LARCHER, 2000; VIEIRA et al., 

2010). 
 

Segundo Bourscheidt (2011), os órgãos vegetais das plantas são alterados 

morfologicamente pela aplicação de biorreguladores de forma que o crescimento e 

desenvolvimento são promovidos influenciando os processos fisiológicos das plantas. 

Diversos trabalhos demonstram a utilização de biorreguladores em várias culturas 

agrícolas (ATAÍDE et al., 2006; SCALON et al., 2009). 

 

A utilização de biorreguladores tem sido uma prática agronômica nova e com 

resultados contraditórios em várias culturas agrícolas (KLAHOLD, 2005). Diante disto, o 

objetivo do trabalho foi avaliar a influência do hormônio no crescimento radicular na 

cultura da soja (Glycine Max L.). 

 

METODOLOGIA 
 

O experimento foi conduzido na estufa da Faculdade Católica do Tocantins – 

FACTO, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais, localizada no município de 

Palmas - TO. A área experimental apresenta como coordenadas geográficas 

48°17'31.77"W e 10°17'2.80"S e altitude de 230 m. A estufa conta com sistema de 

irrigação com aspersores suspensos e turno de rega automatizado. 
 

O semeio foi feito em vasos com volume de 0,005m³ e preenchido com terra 

preta peneirada. Antes da semeadura realizou-se a inoculação das sementes com 

bactérias do gênero Rhizobium. Na implantação do experimento utilizou-se a cultivar de 

soja BRS - Sambaíba. 
 

Para todos os modelos, semeadura seguida da rega e rega seguida da 

semeadura, os tratamentos empregados foram respectivamente: T1 – 00 mL de 

bioestimulante/litro (testemunha); T2 - 5 mL de biestimulante/litro; T3 - 10mL de 

biestimulante; T4 – 15ml de biestimulante/litro e; T5 - 20 mL de biestimulante/litro, 

sendo três repetições para cada tratamento. 
 

Cada litro preparado foi regado entre seis vasos, sendo 0,5 L da solução para o 

material que foi semeado e logo depois de feita a aplicação do biorregulador, e 0,5 L da 

solução para o material que primeiro recebeu a solução seguido do semeio, utilizando 

a mesma concentração do biorregulador para cada seis vasos. Sendo 166,6ml para 

cada tratamento e repetição. 
 

O bioestimulante utilizado foi o Stimulate®, composto por três hormônios 

vegetais: 90 mg L-1 de cinetina; 50 mg L-1 de ácido giberelélico; 50 mg L-1 de ácido 

indolbutírico. 



A semeadura da soja foi realizada no dia 23 de agosto de 2014, foram 

semeadas 4 sementes em cada vaso e, após a emergência, realizou-se a seleção, 

permanecendo apenas uma muda por vaso. Os vasos foram dispostos em 03 (três) 

fileiras compostas de dez vasos cada. 
 

As sementes foram alocadas a 3 cm de profundidade e não foi realizada 

adubação e a avaliação foi feita no período de 30 dias. 
 

O controle de plantas daninhas foi realizado manualmente, de forma que os 

vasos foram mantidos limpos durante todo o período de condução do experimento. O 

carácter avaliado será o crescimento radicular da soja apresentada no estágio V3 – V4. 

O material foi retirado e levado para o laboratório de sementes onde foi medido o 

comprimento radicular de cada tratamento. 
 

Os dados coletados foram submetidos à análise da variância com experimento 

em parcelas subdivididas e as médias dos tratamentos foram comparadas entre si pelo 

teste Tukey, a 5% de probabilidade, utilizando-se o software estatístico para 

processamento dos dados. 

 
 

RESULTADOS 
 

O experimento realizado com o biorregulador de crescimento vegetal Stimulate® 

favoreceu o crescimento radicular em ambos os tratamentos realizados, plantio seguido 

da rega com Stimulate® e rega do Stimulate® seguido do plantio. 
 

Na tabela 01, encontram-se os valores obtidos na análise em parcelas 

subdivididas onde houve significância estatística para as diferentes doses do produto 

aplicado. 

TRATAMENTOS COMPRIMENTO RADICULAR 

1 31,16667b 
2 53,00000a 
3 50,33333a 

4 48.33333ab 

5 47.16667ab  
dms = 18,64321 

 

Ainda o crescimento radicular foi bastante expressivo para os tratamentos 2 e 3 

com as respectivas doses 5 e 10ml de biorregulador, este resultado se deve ao fato de 

que o Stimulate® tem, em sua composição, cinetina, hormônio que induz crescimento 

não somente através da divisão celular, mas por meio de alongamento celular. 

 

 

CONCLUSÃO 



A aplicação do biorregulador Stimulate® antes ou após o semeio não diferiram 

entre si estatisticamente. O tratamento 1, (testemunha) que recebeu dose 00ml de 

Stimulate® apresentou o menor desempenho radicular. 
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RESUMO  
O objetivo deste trabalho é abordar a inclusão dos indígenas no mercado de trabalho 
como fator de integração social. Insere-se nesta análise a ação de qualificação dos 
indígenas como um dos fatores fundamentais para que estes tenham plenas condições 
de concorrer às vagas disponíveis nas diversas modalidades de empregos em sua 
universalidade. Dessa forma, estabelece-se os pressupostos básicos e, em seguida, o 
processo de inserção dos povos indígenas no mercado de trabalho como fator de 
cidadania, demonstrando a expressão da universalidade dos cidadãos, tanto no que 
compete ao Estado, como na formação e inclusão social.  
Palavras-chave: Cidadania. Direitos. Emprego. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

A importância deste tema se dá pelo seu destaque na atualidade. Não há como 

se pensar em Direito do Trabalho sem considerar-se a cidadania, pois um não 

sobrevive sem o outro ao analisarmos o homem inserido neste novo século. 
 

As questões ligadas à cidadania e trabalho, tiveram profundas mudanças 

históricas que culminaram no cenário que vivemos hodiernamente, principalmente após 

o advento da Revolução Industrial e do Capitalismo, estruturas que transformaram as 

relações de trabalho. 
 

Tanto no Brasil, quanto no mundo, com o advento da globalização, é vigente a 

preocupação quanto ao Direito ao Trabalho como princípio fundamental. Neste novo 

cenário voltado ao capitalismo, o Direito do Trabalho está totalmente em voga, pois se 

vê ligado não só ao trabalhador, mas também à competitividade e produtividade das 

empresas. Portanto, o Direito do Trabalho não pode ser visto como restrito e particular, 

pois interessa a todos que acompanham de perto as constantes mudanças 

tecnológicas que definem a vida e a rotina de todos os trabalhadores. 
 

No que tange as questões indígenas, segundo dados do Censo 2010 (IBGE), do 

ponto de vista do espaço físico, existem no Brasil 324.834 índios vivendo na zona 

urbana, o que equivale a 36,2% dos indígenas no país (um total de 896.917). Somente 

no sudeste, são 99.137. Índio, portanto, não é exclusividade da região norte do Brasil, 

ou ainda, somente da região amazônica, como entende o senso comum. Por ocupar 

cada vez mais as zonas urbanas, essa população vem sendo inserida em modelos de 
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trabalho muito parecidos com aqueles executados pelo restante dos brasileiros, o que 

gera uma aproximação ainda maior entre indígenas e não indígenas. 
 

Existem hoje indígenas que exercem as mais variadas funções atuando como: 

professores, médicos, enfermeiros, advogados, engenheiros, arquitetos, funcionários 

públicos, etc. A capacitação desses profissionais indígenas ocorre por meio de cursos 

oferecidos por órgãos públicos e privados, bem como por meio de ações afirmativas 

governamentais, como, por exemplo, o sistema de cotas que reserva vagas nas 

faculdades especialmente para índios. 
 

De acordo com a Lei de Cotas, Lei n. 12.711/2012, o número de vagas 

reservadas aos índios deve ser proporcional à quantidade de pessoas de uma etnia 

que reside no Estado onde está situado o campus da universidade. Deste modo, um 

Estado com maior índice de povos indígenas terá mais vagas destinadas a esse grupo 

racial. 
 

É inegável os avanços de inclusão social e as conquistas no âmbito das políticas 

de ações afirmativas nos últimos anos. Deve-se pensar na qualificação de forma eficaz 

para contemplar os indígenas e dar condições para sua inclusão no mercado de 

trabalho de forma digna e igualitária. Não há condições de se falar em inserção social, 

principalmente no mercado de trabalho, se as pessoas não se qualificam e não se 

desenvolvem. 
 

Além de capacitar os indígenas para uma determinada vaga de trabalho, este 

também deve ser capacitado para exercer suas funções trabalhistas de forma plena 

através do conhecimento a respeito dos direitos e regras trabalhistas regidos pela 

Consolidação das Leis Trabalhistas ou em Legislações Especiais. Só deste modo 

poderá se falar de um profissional plenamente qualificado, ou seja, aquele que conhece 

o oficio a ser exercido, bem como os seus direitos e deveres enquanto trabalhador. 

 
 

Com essa nova realidade, a população indígena está cada vez mais próxima do 

modelo de vida predominante no país. É preciso ter consciência de que, ao falar de 

índios, estamos falando do Brasil, e não de uma temática distante que não nos diz 

respeito. 
 

Conforme a Lei n. 6.001/1973, Estatuto do Índio, é de incumbência da União, 

aos Estados e dos Municípios, dentro dos limites de sua competência, a proteção do 

indígena e a preservação de seus direitos. Preservação que não se limita na tradição e 

usos e costumes indígenas, mas em tudo o que versar sobre os direitos humanos, a 

dignidade da pessoa humana, e a proteção ao trabalho capitulado na Constituição 



Federal, na CLT e em legislações especiais. Como não há uma lei trabalhista 

específica para regular a atividade laboral do indígena, pode-se, por analogia, estender 

a proteção prevista aos trabalhadores não indígenas também aos indígenas. 
 

É imprescindível que o apoio à inserção dos indígenas no mercado de trabalho 

esteja aliado à promoção do trabalho decente. 

 
 

METODOLOGIA 
 

Será utilizada a metodologia de pesquisa qualitativa. Os procedimentos 

metodológicos utilizados na pesquisa obedecerão as seguintes etapas: 
 

Delimitação do universo da pesquisa, o qual terá o intuito de conhecer a 

realidade atual com vista à enumeração dos diversos caminhos para viabilizar o acesso 

dos indígenas no mercado trabalho. 
 

Pesquisa teórica, serão realizados levantamentos bibliográficos utilizando-se de 

pesquisa de natureza explicativa, descritiva e bibliográfica, valendo-se de fontes como 

livros, doutrinas, artigos científicos, periódicos, leis e jurisprudências, publicações sobre 

o tema na internet e demais meios que possam de alguma maneira contribuir para o 

enriquecimento desta pesquisa. 

 
 

RESULTADOS 
 

Neste trabalho foi explanado o acesso ao mercado de trabalho pelos indígenas 

como forma de edificá-los enquanto cidadãos inseridos na sociedade enquanto 

trabalhadores. 
 

Os resultados sugerem que é imprescindível a capacitação destes povos a fim 

de viabilizar seu acesso e permanência no mercado de trabalho, e assim os mesmos 

possam experimentar uma vida mais digna e saberem que através do seu trabalho, 

com respeito e dignidade, poderão contribuir para o seu próprio desenvolvimento e 

também da sociedade. 
 

Merece atenção especial a consideração da cultura do indígena como premissa 

básica na relação de trabalho. A participação da elaboração dessas políticas de 

capacitação não é exclusiva do governo ou de alguns particulares, mas também dos 

próprios indígenas, principal destinatário dessa questão. É salutar que todos devam 

estar envolvidos nesse projeto: governo, indígenas e sociedade. 
 

Neste sentido, o tema é de muita relevância, tanto no que tange a questão da 

dignidade dos indígenas, quanto na própria discussão da participação do governo e 

sociedade não indígena no sentido de viabilizar essa proposta por meio de políticas de 



capacitação visando o pleno desenvolvimento dos trabalhadores indígenas para o 

exercício da cidadania e da qualificação para o trabalho. 

 

CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, há necessidade de regulamentação do trabalho indígena 

para viabilização da inserção desses cidadãos no mercado de trabalho, com dignidade, 

respeito e desenvolvimento. O índio poderá receber tratamento digno enquanto 

cidadão e estará produzindo para o seu sustento, bem como, para o desenvolvimento 

da nação. Nesse sentido, executará o seu trabalho de forma honrada, sabendo que a 

lei regula suas atividades e lhe ampara nas relações de trabalho.. 
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RESUMO  
Com objetivo de analisar a maturação do fruto da cultura do mamão (Carica papaya L.) 
em pós-colheita foi utilizado o fitorregulador Ethrel®. Os mamões da variedade Sunrise 
solo foram padronizados utilizando a coloração verde-escuro. Para o delineamento do 
experimento utilizou-se o Sistema Fatorial, em blocos inteiramente casualizados 2 x 4 
com 4 repetições. Foram avaliados dois fatores: F1, Tratado com Etrhel; F2, Não 
tratados e 4 avaliações em dias pós colhidos, sendo avaliados a cada três dias: T1, 
avaliação aos 3 dias; T2,- avaliação aos 6 dias; T3, avaliação aos 9 dias e T4, 
avaliação aos 12 dias após a colheita com 4 repetições, sendo 12 frutos por repetições, 
totalizando de noventa e seis amostras. Os frutos do Fator F1 foram imersos na 
solução contendo 0,5 mL / L do produto Ethrel®, composto por 2-chloroethylphosphonic 
acid (ETEFOM) 240 g / L (24% m / v) e ingredientes inertes 865 g / L (86,5% m / v), 
durante 5 minutos, secaram-se os frutos e colocaram-nos para maturar em temperatura 
de ± 26 ºC. A cada três dias, os frutos tratados e sem tratar foram avaliados, até o 
décimo segundo dia através do teor de sólidos solúveis (SS) do suco, pH e teor de 
Clorofila. O melhor resultado foi obtido com a aplicação do fitorregulador Ethrel® em 
pós-colheita, apresentando um resultado significativo ao acelerar os processos 
fisiológicos.  
Palavras-Chave: Carica papaya L.. Climatérico. Etileno. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

O mamoeiro (Carica papaya L.) é um fruto com predominância das espécies de 

clima subtropical e temperado nas regiões Sul e Sudeste, enquanto as de clima tropical 

estão mais presentes nas regiões Norte e Nordeste. É capaz de apresentar um bom 

desenvolvimento em solos desde que apresentem baixo teor de argila, boa drenagem e 

quantidades satisfatórias de adubo orgânico. 
 

O Brasil é o maior produtor de mamão, atendendo a mercados exigentes como 

os Estados Unidos e a Europa. A Produção brasileira de 2013 teve uma área colhida 

de 31.989 (ha), produção com 1.582.638 (t) e o rendimento de 49,47(t / ha). O 

Tocantins apresentou uma área colhida de 30 (ha), produção com 253 (t), e o 

rendimento de 8,43 (t / ha). (IBGE, 2013). 
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Os frutos estão prontos para colheita de cinco a seis meses após a floração, que 

ocorre cinco a oito meses após a germinação das sementes. Os frutos variam em 

tamanho, 7 cm - 30 cm de comprimento e variam em massa de cerca de 250g a 3000 

g. Os frutos são arredondados a ligeiramente ovais, os frutos das árvores do sexo 

feminino são esféricos, considerando que a forma dos frutos das árvores hermafroditas 

é afetada por fatores ambientais, principalmente temperatura, que modificam a 

morfologia floral durante o desenvolvimento precoce da inflorescência. (RIGOTTI, 

2009). 
 

O mamão é um fruto climatérico no qual as transformações metabólicas 

resultantes do amadurecimento ocorrem rapidamente após a colheita do fruto 

fisiologicamente maduro, desencadeadas pela produção do etileno e aumento da taxa 

respiratória. 
 

Os frutos, de modo geral, são produtos muito delicados e de vida de prateleira 

baixa, alta perecibilidade, por isso o controle do amadurecimento é fundamental para o 

aumento na vida útil após a colheita, visando o mercado interno e o mercado de 

exportação de frutas. Os principais fatores que depreciam a qualidade pós-colheita do 

mamão são o rápido amolecimento e a elevada incidência de podridões pós-colheitas. 
 

A importância econômica da utilização do fitorregulador comercial de 

crescimento do etileno conhecido como Etrhel consiste no fato de apresentar uma 

concentração de Ethephon também chamado CEPA, de nome químico ácido 2 - 

cloroetilfosfônico, líquido estável a pH igual ou inferior a 4.0 realiza a sinalização 

enzimática da atividade do ácido aminociclopropano carboxílico (ACC). 
 

O objetivo do presente trabalho consistiu em análise de maturação do fruto da 

cultura do mamão (Carica papaya L.) em pós-colheita com a aplicação de Ethrel®. 

 
 

METODOLOGIA 
 

O experimento foi realizado no Laboratório de solos da Faculdade Católica do 

Tocantins - FACTO, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais no município de 

Palmas - TO, com as coordenadas geográficas 48º16’34” W e 10º32’45” S. 
 

Os frutos foram obtidos da Fazenda São João II, em Palmas –TO. Foram 

utilizados mamões (Carica papaya L.) da variedade Sunrise solo, todos padronizados 

com coloração verde-escuro. 
 

Para o delineamento do experimento utilizou-se o Sistema Fatorial, em blocos 

inteiramente casualizados 2 x 4 com 4 repetições. Onde foram avaliados dois fatores: 

F1, Tratado com Ethrel; F2, Não tratados e 4 avaliações em dias pós colhidos, sendo 



avaliados a cada três dias: T1, avaliação aos 3 dias; T2, avaliação aos 6 dias; T3, 

avaliação aos 9 dias; T4, avaliação aos 12 dias após a colheita, com 4 repetições 

sendo 12 frutos por repetições de cada, totalizando noventa e seis amostras. 
 

Os frutos do Fator F1 foram imersos na solução contendo 0,5 mL / L do produto 

Ethrel®, composto por 2-chloroethylphosphonic acid (ETEFOM) 240 g / L (24% m/v) e 

ingredientes inertes 865 g / L (86,5% m/v), durante 5 minutos, secaram-se os frutos e 

colocaram-nos para maturar em temperatura de ± 26 ºC. 
 

A cada três dias, os frutos tratados e sem tratar, foram avaliados até o décimo 

segundo dia. Foram avaliados o teor de sólidos solúveis (ss), pH e teor de clorofila. 

Para a análise de sólidos solúveis (ss) foram feitas extrações de suco dos frutos, 

colocado uma gota do suco no Refratômetro Manual (ºBrix). Durante a avaliação do pH, 

foi inserido o eletrodo no Becker com suco dos frutos, por meio do medidor de ph 

(pHmetro) e para o teor de Clorofila foi retirado com um estile um pequeno pedaço fino 

da casca do fruto e colocado na lente do aparelho (Clorofilômetro). 
 

Os dados foram submetidos à análise de variância e teste tukey a 1% e 5% de 

probabilidade através do programa ASSISTAT. 

 
 

RESULTADOS 
 

Após avaliar a Tabela 1, pode-se observar que para o fator de Sólidos solúveis 

(SS) °Brix, o uso de ethrel apresentou resultados significativos a 1% de probabilidade. 

Já para pH, o uso de Ethrel não interferiu na acidez, não sendo significativo, no entanto 

para teor e Clorofila na casca do fruto, o uso do Ethrel foi significativo a 5%. 
 

Ainda na Tabela 1, no que diz respeito aos dias avaliados observou-se que para 

Sólidos solúveis foi significativo a 1% de probabilidade, para o pH e teor de clorofila foi 

significante a 5%. 
 

Após a interação entre o tratamento com e sem uso de Ethrel e dias de 

avaliação, observou-se que houve iteração para sólidos solúveis e pH á 1% de 

probabilidade. Já o coeficiente de variação (CV %) para sólidos solúveis foi de 12,37 %, 

para pH 3,17 % e teor de clorofila 17,33 %. Isso mostra que não houve expressiva 

variação na execução do experimento. 

 
 
 

 

Tabela 1 – Resumo da análise de variância das características dos Sólidos Solúveis (SS), pH e Teor de 
Clorofila (TC), no comportamento da maturação mamão com dose de 0,5ml de Ethrel. 

 

Variância SS pH Teor de 



   ºBrix  Clorofila 
       

  Aplicação de Etrhel 56,10 ** 0,64 ns 5,92 *  
  (A)     

  Dias Avaliados (B) 31,53 ** 3,30 * 3,35 *  
      

  Interação A x B 55,41 ** 8,70 ** 0,86 ns  

  CV% 12,37 3,17 17,33  
    

** significativo ao nível de 1%; * significativo ao nível de 5%; ns não significativo. 
 

CONCLUSÃO 
 

De acordo com os resultados obtidos durante o presente experimento, concluiu-

se que a aplicação de Ethrel na concentração de 0,5 mL / L, em pós-colheita do fruto 

do mamão (Carica papaya L.), foi viável para acelerar a mudança da coloração da 

casca, sem alterar a qualidade do fruto. 
 

Assim sendo, o melhor resultado consistiu com a aplicação pós-colheita do 

produto Ethrel®, apresentando um resultado significativo em acelerar os processos 

fisiológicos associados ao amadurecimento do mamão (Carica papaya L.), contribuindo 

para a obtenção de frutos com características desejáveis em um menor período de 

armazenamento em condições ambiente visando à obtenção de frutos com qualidade e 

com o mínimo de perdas na pós-colheita. 
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RESUMO  
A pesquisa teve como objetivo avaliar o desenvolvimento inicial de capim citronela em 
função das doses de nitrogênio aplicadas em cobertura. O delineamento foi 
inteiramente casualizado com 5 tratamentos e 4 repetições sendo eles 0 kg/ha, 20 
kg/ha, 30 kg/ha, 50 kg/ha, 60 kg/ha de nitrogênio. Para os parâmetros avaliados de 
altura de planta, a melhor dose foi a de 50 kg/há, apresentando um resultado de 63,62 
cm de altura 14 dias. Aos 21 dias, com 50 kg/há, as plantas apresentaram, em média, 
72,5 cm de altura. A testemunha com 0 m kg/ha apresentou uma média de 51,5 cm aos 
14 dias e aos 21 dias, 66 cm de altura. Quanto à adubação de 60 kg/há, apresentou 
resultados aos 14 dias de 52,87 cm e 67,25 cm de altura aos 21 dias,  
Palavras-chave: Cymbopogon winterianus. Crescimento. Adubação. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

A partir dos dados de crescimento, podem-se ampliar os conhecimentos a 

respeito da biologia da planta permitindo o desenvolvimento de técnicas de manejo das 

espécies ou estimando, de forma bastante precisa, as causas da variação de 

crescimento entre plantas geneticamente diversas ou entre plantas crescendo em 

ambientes diferentes (CASTRO, 2007). 
 

O desenvolvimento vegetal e a produção de óleos essenciais em plantas 

aromáticas são influenciados por vários fatores ambientais, incluindo condições 

edáficas. Neste sentido, os macronutrientes N, P2O5 e K2O atuam influenciando vários 

eventos bioquímicos do metabolismo primário e secundário das plantas (TAIZ; 

ZEIGER, 2009). 
 

De acordo com Sangwan et. al. (2001), o uso de fertilizantes para o cultivo de 

plantas aromáticas, geralmente, afetam a produção de óleos. Portanto, há uma 

carência de se avaliar as exigências nutricionais de cada espécie e o manejo adequado 

da adubação. 
 

Dentre os fatores de estresse que podem interferir na composição química da 

planta, a nutrição merece destaque, pois a deficiência ou o excesso de nutrientes pode 

interferir na produção de biomassa e na quantidade de princípio ativo (MAPELI, 2005). 

Na obtenção da matéria prima de plantas medicinais, a técnica de cultivo deve atender 
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ao objetivo de aumentar a produção de biomassa por área, sem comprometer o teor de 

princípio ativo (CASTRO, 2004). 
 

O capim citronela é uma cultura que depende de vários estudos quanto ao 

manejo de adubação, colheita, irrigação entre outros fatores que influenciam na sua 

produção diretamente e indiretamente. 
 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento inicial da 

citronela em função das doses crescentes de nitrogênio aplicadas em cobertura. 

 
 

METODOLOGIA 
 

O trabalho foi realizado no Campus Experimental da Faculdade Católica do 

Tocantins - FACTO, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais, localizada no 

município de Palmas – TO. A área experimental apresenta como coordenadas 

geográficas 48°17'31.77"W e 10°17'2.80"S e altitude de 230 m. 
 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com cinco 

tratamentos e quatro repetições. Para montar o experimento, foram retiradas as mudas 

de uma planta presente em um canteiro na área experimental da Faculdade Católica do 

Tocantins – FACTO. As mudas foram transplantadas deixando quatro plantas/m² cada 

tratamento, pelo método de propagação vegetativa. Adubação nitrogenada foi realizada 

em cobertura 3 dias após o transplante, onde as doses foram 0 kg/ha, 20 kg/ha, 30 

kg/ha, 50 kg/ha e 60 kg/ha de nitrogênio, a formulação utilizada foi sulfato de amônio. 
 

Foram realizadas as avaliações para o parâmetro de crescimento. Foi realizada 

a primeira avaliação aos 14 dias após o transplante, dando sequência com 7 dias de 

intervalo de uma avaliação para outra, sendo a última avaliação realizada aos 21 dias 

após o transplante. Foi medido com uma trena do ápice da folha até o colo da planta. 
 

Os resultados obtidos foram tabulados no Sigma Plot, calculadas as médias de 

cada tratamento e feita a análise de regressão, por fim foi elaborado o gráfico 

estatístico. 

 
 

RESULTADOS 
 

Em função da adubação nitrogenada para o parâmetro de altura de planta, a 

melhor dose, com o melhor resultado, foi a de 50 kg/ha com as medidas em altura de 

63,62 cm de altura, ao contrário da dose de 30 kg/ha com 62,62 cm de altura, já a 

testemunha de 0 kg/ha apresentou resultados em média de 51,5 cm aos 14 dias após o 

transplante. 



Aos 21 dias, após o transplante, as plantas obtiveram um crescimento 

significativo em comparação aos 14 dias. A dose de 50 kg/ha proporcionou maior altura 

de planta atingindo em média 72,5 cm de altura, já a testemunha com 0 kg/ha 

apresentou 66 cm de altura e o tratamento com a dose de 60 kg/ha proporcionou uma 

média inferior a de 50 kg/há, com 67,25 cm de altura. (Figura 1). 

 
 

Figura 1. Média dos parâmetros de altura das plantas de citronela medidas (cm) aos 14 e 21 dias após o 

transplante em função das 5 doses de nitrogênio (0 kg/ha, 20 kg/ha, 30 kg/ha, 50 kg/ha, 60 kg/ha). 
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Dados que corroboram com os encontrados por Seixas et. al. (2013), em doses 

de NPK em capim citronela. Com uma dose de 150% de NPK apresentou maior taxa 

de crescimento em altura 0,4821 cm dia¹, passando de 45,58 cm planta¹, aos 60 dias 

após o transplante das mudas. No tratamento 0%, foi obtida uma menor taxa de 

crescimento de altura de planta com 0,38 cm dia¹ aos 60 dias após o transplante, 

plantas com 45 cm de altura. 
 

A melhor dose para adubação de cobertura em citronela é de 50 kg/há pode-se 

afirmar que, com base nos resultados obtidos, esse foi o tratamento que proporcionou 

uma maior altura de planta. 

 

CONCLUSÃO 
 

Com base nos resultados obtidos, pode-se afirmar que a melhor dose foi a de 50 

kg/ha aos 14 dias após o transplante das mudas, pois as plantas atingiram uma altura 

média de 63,62 cm de altura e aos 21 dias uma altura de 72,5 cm. 
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RESUMO  
Uma das principais pragas que afetam a bovinocultura de leite é o carrapato 
Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Os carrapatos trazem grandes perdas produtivas, 
que podem ser minimizadas pela utilização de acaricidas. Os carrapatos, entretanto, 
têm desenvolvido resistência à maioria dos acaricidas disponíveis no mercado, 
acarretando em sérios problemas nos programas de controle. O presente trabalho tem 
como objetivo a aplicação do teste in vitro de produtos disponíveis no mercado para o 
controle de acaricidas pela técnica do biocarrapaticidograma. Os cinco carrapaticidas 
testados apresentaram as seguintes eficiências: cipermetrina / clorpirifós / citronela - 
100%; clorpirifós / cipermetrina – 100%; triclorfone -85%; amitraz – 65%; deltrametrina  
– 60 %. Com isso, concluiu-se que os princípios ativos a serem indicados na 
propriedade são os com cipermetrina/ clorpirifós/ citronela e clorpirifós e citronela que 
tiveram a eficiência de 100%.  
Palavras-chave: Bovinocultura de leite. Perdas produtivas. Estratégias de 
manejo. Biocarrapaticidograma. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

No Brasil, a bovinocultura de leite gera emprego e renda a diversos níveis de 

classes sociais, sendo a maioria pequenos produtores. Entretanto, a produção dos 

animais tem sido comprometida devido a diversos aspectos sanitários, prejudicando 

ainda a cadeia produtiva no todo. Um deles, especificamente, é o carrapato. 

 

O carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus é considerado o principal 

ectoparasito de bovinos em áreas tropicais e subtropicais. É um dos maiores 

causadores de prejuízos econômicos na pecuária, pois diminui consideravelmente a 

produção de leite e possui uma relação com a perda de peso dos animais destinados à 

produção de carne, entre outros prejuízos econômicos, tais como: mão-de-obra, 

compra de carrapaticidas, equipamentos para aplicação e instalações adequadas para 

pulverizar o rebanho (CATTO,2010). 
 

O  controle  da  espécie  Rhipicephalus  (Boophilus)  microplus  é  estudada  há 
 

bastante tempo, mas recentemente recebe atenção especial dos pesquisadores com o 
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objetivo de combater os danos que comprometem o desempenho dos rebanhos, como 

o estresse, a perda de peso, pelo e prejuízo no couro. 
 

O tema deste trabalho surgiu em decorrência da alta resistência dos carrapatos 

frente às substâncias utilizadas para o seu combate. Deste modo, o objetivo do 

trabalho foi analisar a resistência aos aracnídeos nos bovinos de leite na Fazenda Mãe 

Maria situada na região de Palmas e apresentar o princípio ativo que possui melhor 

eficiência até o momento. 

 
 

METODOLOGIA 
 

Foram coletados, manualmente, 240 teleóginas ingurgitadas do gênero 

Rhipicephalus (Boophilus) microplus em 20 vacas leiterias da raça Holandesa e 

Girolando naturalmente infestados. Elas encontravam-se sem nenhuma aplicação de 

medicamentos no período aproximado de 40 dias, na Fazenda Mãe Maria, localizada 

no município de Palmas – TO. 
 

As teleóginas foram acondicionadas em recipientes plásticos transparentes e 

encaminhadas para o laboratório da Faculdade Católica do Estado do Tocantins - 

FACTO, unidade II, no município de Palmas -TO. 
 

No laboratório, as teleóginas foram divididas em 6 grupos homogêneos, de 40 

teleóginas ingurgitadas em cada grupo. Os testes de resistência de 

Biocarrapaticidograma foram realizados seguindo a metodologia descrita por 

Drummond et al. (1973). Para a realização dos testes foram utilizados cinco princípios 

ativos com os seguintes nomes comerciais: Butox® (deltrametrina), Colosso® 

(cipermetrina, clorpirifós, citronela), Flytion® (clorpirifós, cipermetrina), Neguvon® 

(triclorfone) e Triatox® (amitraz). No grupo controle, utilizou-se água. Todas as 

diluições usadas nos testes foram rigorosamente seguidas conforme as 

recomendações dos fabricantes para banhos de aspersão em bovinos. 
 

Os seis grupos foram separados em lotes uniformes e submetidos a banho de 

imersão durante o período de cinco minutos. Após a secagem dos lotes com papel 

toalha, os grupos de carrapatos foram pesados e fixados através de fita adesiva nas 

placas de petri, previamente identificadas. As placas foram colocadas em temperatura 

e umidade ambiente, por um período de 19 dias até a pesagem dos ovos. Após a 

pesagem os ovos foram colocados em tubos de ensaios para avaliação da eclosão. 
 

As variáveis do desempenho dos produtos utilizados no teste do 

biocarrapaticidograma foram avaliadas seguindo as equações descritas por Drummond 

et al. (1973). 



 

Eficiência Reprodutiva (ER): 
 

ER = peso dos ovos x % eclosão x 20.000 

peso das teleóginas 
 

A constante 20.000 significa o número estimado de ovos em 1g de ovos de 
Rhipicephalus Boophilus microplus. 
 
 

 

Eficiência do Produto (EP): 
 

EP= ER grupo controle –ER grupo tratado x 100 
 

ER do grupo controle 
 

RESULTADOS 
 

Segundo as normativas regidas (MAPA, 1987), para uma base química ser 

licenciada e aceita legalmente como carrapaticida, deve ser igual ou superior a 95% 

sobre uma cepa sensível de Rhipicephalus (Boophilus) microplus. 
 

Como demonstram a Figura 01, todas as cinco bases químicas testadas 

variaram amplamente nos seus percentuais de eficiência. Com o teste os dois 

compostos químicos com princípio ativo de cipermetrina, clorpirifós e citronela, sendo 

que o segundo não possui a citronela na sua composição. Foram observados uma 

eficácia excelente de 100% no combate ao carrapato Rhipicephalus (Boophilus) 

microplus no gado leiteiro da propriedade. O produto com o princípio ativo Triclorfone 

teve 85% de eficácia e os princípios composto por amitraz 65% e Deltametrina 60% 

apresentarão as menores eficiências observadas. Em comparação, o grupo controle 

apresentou 95% de eclosão dos ovos e uma eficácia baixa de tratamento com relação 

aos outros grupos testados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Resultado da eficiência dos produtos no teste de biocarrapaticidograma 



 

O primeiro relato, a resistência aos compostos deltametrina foi registrada por 

Leite (1988) no estado do RJ, seguido de vários autores a notificar baixas eficiências 

médias desta base química. A eficiência encontrada para a deltametrina foi de 60%, um 

valor acima dos percentuais observados por Leite et al.(1995) nos estados de MG, GO, 

ES e BA. 
 

A baixa eficiência do amitraz para o Rhipicephalus (Boophilus) microplus tem 

sido notificada, em várias regiões do Brasil e, por diferentes autores. Porém, a 

eficiência de 65% encontrada por este trabalho está abaixo da média entre os valores 

registrados no Brasil por autores como Faustino et al. (1997), em PE (94,48%) e 

Oliveira (1999), em MG (61,16%). 
 

Os produtos que apresentaram as melhores eficiências (100%) foram os 

produtos compostos de piretróide e organofosforado na forma associada para o 

controle dos carrapatos da propriedade. Um destes produtos ainda conta com o óleo de 

citronela e também é usado em conjunto com produtos convencionais. Estudos feitos in 

vitro com destilados de folhas de citronela demonstraram elevada ação carrapaticida, 

tanto em larvas quanto em fêmeas adultas (CHUNGSAMARNYART & JIWAJINDA, 

1992). 
 

Com o trabalho também foi possível, através de acompanhamento e indagações 

ao proprietário, detectar falhas no manejo de aplicação dos produtos químicos 

utilizados para o combate dos carrapatos como: a superdosagem dos produtos, falha 

na aplicação, o não conhecimento do ciclo de vida do carrapato, falta de equipamento e 

instalações adequadas para aplicação do produto. Todos esses fatores contribuem 

para a resistência parasitária. Além disso, a troca constante de formulações 

carrapaticidas e o elevado número de tratamentos por ano contribui para uma alta 

pressão de seleção, com isto, o surgimento de populações de carrapatos cada vez 

mais resistentes a praticamente todos os produtos disponíveis no mercado para o 

controle dos Rhipicephalus (Boophilus) microplus (LEITE et al.,1995). 

 
 

CONCLUSÃO 
 

Com este trabalho pode-se concluir que dos cinco produtos testados através da 

técnica do biocarrapaticidograma somente dois produtos são indicados (cipermetrina, 

clorpirifós e citronela / cipermetrina, clorpirifós) para serem aplicados aos animais 

dessa propriedade. Três produtos não são mais eficientes para o controle do carrapato 



nesta propriedade (deltrametrina, triclorfone e amitraz). Conclui-se que a propriedade 

se encontra em um grau de resistência elevado para os produtos testados. 
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RESUMO  
Este trabalho teve como objetivo avaliar as diferentes doses de NPK (04-14-08) na 
propagação de mudas da cultura do capim-santo, Cymbopogon citratus. O experimento 
foi conduzido na área experimental do campus de Ciências Agrárias da Faculdade 
Católica do Tocantins - FACTO. O experimento foi instalado em ambiente protegido 
para melhorar o armazenamento das mudas e a irrigação. O delineamento 
experimental foi o de blocos casualizados com 5 tratamentos e 4 repetições. 
Tratamento 1: 0mg; tratamento 2: 2.5mg; tratamento 3: 5mg, tratamento 4: 7.5mg e 
tratamento 5: 10mg. De acordo com as comparações dos experimentos analisados, a 
dosagem no tratamento 2 que é de 2.5mg teve melhor desempenho tanto em tamanho 
quanto na coloração do limbo foliar.  
PALAVRAS-CHAVE: Cymbopogon citratus. Plantas medicinais. Fertilizantes químicos 
e orgânicos. 
 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

O capim-santo (Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf.) pertence à família Poaceae e 

é uma espécie perene, originária da Europa, cultivada em quase todos os países 

tropicais, inclusive no Brasil. É uma planta cespitosa quase acaule, com folhas longas, 

estreitas aromáticas, que, quando amassadas, têm forte cheiro de limão. As flores são 

raras e estéreis, isto é, não formam sementes. Na medicina popular, é também 

conhecido como: capim-santo, capim-limão, capim-cidrão, capim-cidreira, capim-

cheiroso, capim-de-cheiro, capim-cidrilho, chá-de-estrada, citronela-de-java e lemon 

grass (MATOS, 2002). 
 

A forma de propagação é um processo da muda a ser analisada em diferentes 

doses de NPK que tenha condições ambientais favoráveis para a sua adaptação 

satisfatória. 

 

METODOLOGIA 

 

O experimento foi conduzido na casa de vegetação da Faculdade Católica do 

Tocantins - FACTO, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais localizada no 
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município de Palmas - TO, cujas coordenadas são 48º17’31.77’’W e 10º17’2.80’’s e 

altitude de 230m. 

 

O delineamento experimental usado foi de blocos casualizados com 5 

tratamentos e 4 repetições. As dosagens propostas para avaliação foram: Tratamento 

1: 0mg; tratamento 2: 2.5mg; tratamento 3: 5mg, tratamento 4: 7.5mg e tratamento 5: 

10mg. No acondicionamento, foram utilizadas 20 (vinte) embalagens sendo cada uma 

de aproximadamente 600g sendo usado 400g de latossolo vermelho, e 200g de areia 

lavada devidamente adubados com as diferentes doses propostas acima para a 

propagação das mudas. A avaliação do efeito das diferentes doses do NPK foi 

realizada pela medição dos teores de clorofila com o uso de um clorofilômetro 

(FALKER CFL1030). 

 

RESULTADOS 
 

Por meio da análise de variância (ANOVA) e seguida pelo teste de Tukey, 

observou-se que não houve diferença estatística significativa nas médias entre as 

diferentes doses do NPK(4-14-08). Já nas médias dos tratamentos, a pesquisa 

demonstrou variância entre os tratamentos com coeficiente de variação a 21,39%, 

apontando o tratamento 4(7,5mg 4-14-08) como a dose a ser indicada para propagação 

de mudas do capim-santo. 

 

Tabela 01. Média das diferentes doses de NPK(4-14-08) na produção de mudas do 

capim-santo. 

 

 TRATAMENTOS MÉDIAS 
    

 T1 (TESTEMUHA) 29,25 ab 

 T2 (2,5mg) 23,95 b 

 T3 (5,0mg) 32,37 ab 

 T4 (7,5mg) 39,85 a 

 T5 (10mg) 32,10 ab 
   

 CV% 21,39 
     
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

De acordo com Gonçalves et al. (1995), de forma geral, observa-se que a 

incorporação de adubos nos substratos, além de garantir o bom crescimento e 

qualidade das mudas, é o principal meio que o viveirista tem para “segurar” ou 

“adiantar” o crescimento das mesmas no viveiro. Isto dá maior flexibilidade de tempo 



para o plantio das mudas no campo, sem perdas significativas da qualidade técnica 

destas. Resultados de experimentos em viveiros têm demonstrado que a adubação 

principalmente com nitrogênio e fósforo promove aumentos significativos em altura 

(RIBEIRO et al., 2001). 
 

Pode-se observar por meio do levantamento bibliográfico que a produção de 

mudas por adubação de nutrientes não formulados apresenta melhores resultados 

quando comparadas com a produção por adubos formulados. 

 
 

CONCLUSÃO 
 

As diferentes doses de NPK (4-14-08) não demonstram diferenciação ou 

precocidade na produção de mudas do capim-santo (Cymbopogon citratus). 
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RESUMO  
A partir do texto da lei n. 11.161/2005 essa pesquisa buscou, na primeira etapa, o 
levantamento de dados que revelassem como está a situação do ensino da língua 
espanhola no município de Paraíso do Tocantins – TO após quatro anos da 
obrigatoriedade que tange a execução e a inserção da língua espanhola nos 
currículos plenos do ensino médio. Foram realizados estudos bibliográficos; coleta de 
dados na Diretoria Regional de Ensino de Paraíso do Tocantins (DRE),Secretaria 
Estadual de Educação e Cultura do Estado de Tocantins (SEDUC) e Faculdade de 
Educação Ciências e Letras de Paraíso de Tocantins (FECIPAR). Os dados 
coletados foram analisados com o objetivo de compreensão da realidade hodierna. 
Os dados levantados revelaram que de cinco escolas que ofertam o ensino médio na 
rede pública estadual apenas duas delas contam com o ensino da língua espanhola 
na grade curricular.  
Palavras–chave: Lei n. 11.161/2005. Língua Espanhola. Paraíso do Tocantins. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Paraíso do Tocantins é um município do estado do Tocantins situado na 

Região Norte do País com uma população em torno de 50.000 habitantes, conta 

hoje, com nove escolas estaduais que envolvem desde o ensino fundamental até o 

ensino médio e uma única faculdade com licenciatura em Letras - Língua Portuguesa 

e Espanhola a FECIPAR. 
 

A lei sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 05 de 

agosto de 2005, determina que o ensino da língua espanhola deve ser de oferta 

obrigatória pela escola e de matrícula facultativa para o aluno e que deve ser 

implantado gradativamente nos currículos plenos do ensino médio no prazo de cinco 

anos. O at. 2º da referida lei trata da oferta na rede pública de ensino que deve ser no 

horário regular de aula dos alunos e, que os sistemas públicos de ensino devem 

implantar Centros de Ensino de Língua Estrangeira, cuja programação incluirá, 

necessariamente, a oferta de língua espanhola. 
 

A  referida  lei  não  tem  tido  muito  sucesso  em  quase  todo  o  país.  Essa 
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afirmação surge a partir de observações feitas in locu e a partir de leituras de artigos 

e outros trabalhos publicados sobre o assunto produzidos por autores como Neide 

Gonzáles, Marilene Lemos, Maria Fernanda Lisboa Cristiane Bissaco e Diogo Reatto. 
 

Perguntamo-nos sobre qual é o objetivo de obrigar a implantação da Língua 

Espanhola nas escolas de Ensino Médio? Quais são as reais condições que 

enfrentamos? Será que é possível o ensino de qualidade nas condições atuais? 
 

É na tentativa de responder a algumas destas perguntas que realizamos este 

trabalho, começando com a pesquisa bibliográfica para em seguida realizar a 

pesquisa in locu. 
 

A formação inicial na área tem apresentado grandes lacunas, não só nas 

metodologias de ensino, mas principalmente no que chamamos de formação das 

capacidades de comunicação como a produção enunciativa oral que vai além da 

capacidade de oralizar. 
 

Sobre a tentativa de cobrir as lacunas deixadas na formação inicial para que 

tenhamos profissionais melhores para o cumprimento da lei, Neide Gonzáles (2010, 

p.3177) afirma que: 
 

Essa proposta de ajudar a “formar” professores — algo que é função das 
instituições universitárias brasileiras (sobretudo as públicas), cujos docentes, 
na sua grande maioria, vêm se opondo publicamente a tal ingerência, e que é 
uma missão de interesse político nacional — pareceria vir ganhando espaço e 
força por meio de acordos feitos muitas vezes por instâncias mais altas das 
instituições acadêmicas nacionais, de secretarias de educação ou, em alguns 
casos, com o aval de alguns grupos de docentes e de associações 
interessados que atuam nesses espaços acadêmicos. 

 

Devido à exigência do prazo do cumprimento da lei, esses cursos têm se 

expandido em várias partes do país. O problema é que a intenção desses cursos, na 

maioria das vezes, serve para beneficiar algumas instituições que acabam lucrando 

com a situação. 
 

A pesquisa em questão serviu para olharmos a estruturação do ensino de língua 

espanhola com olhos não só de educadores, mas de pais, alunos, políticos, pois é 

um assunto de interesse de todos. Objetivou-se levantar o número de profissionais 

com formação em língua espanhola, a inserção da disciplina na grade curricular do 

ensino médio das escolas pesquisadas e como a ela é ofertada aos alunos. 

 
 

METODOLOGIA 
 

Essa pesquisa buscou conhecer as condições atuais do ensino de Língua 

Espanhola em Paraíso- TO: número de profissionais, inserção da disciplina na grade 

e como acontece a oferta para os alunos. A pesquisa foi qualitativa nessa etapa de 



levantamento de dados e análise dos mesmos. Realizamos encontros entre os 

pesquisadores quinzenalmente. 
 

Os dados são: 
 

 Primeira etapa: realizamos estudos bibliográficos e discussões em grupo 

para embasamento teórico desta pesquisa.


 Segunda etapa: quantos licenciados em língua espanhola são formados a 

cada ano pela faculdade local; número de escolas que ofertam o ensino 

médio; quantas dessas escolas têm a língua espanhola na grade curricular 

e o número de professores atuantes nesse ensino. Esse levantamento foi 

realizado por meio de questionário entregue nas instituições envolvidas, 

ou seja, Diretoria Regional de Ensino de Paraíso do Tocantins (DRE), 

Secretaria Estadual de Educação e Cultura do Estado de Tocantins 

(SEDUC) e Faculdade de Educação Ciências e Letras de Paraíso de 

Tocantins (FECIPAR).


 Terceira etapa: análise dos dados obtidos por meio dos questionários e a 

discussão dos resultados.

 
 

RESULTADOS 
 

Observamos que a Fecipar já diplomou sessenta e oito (68) profissionais para 

atuarem na área de Língua Espanhola, número suficiente para, tecnicamente, suprir 

a demanda não só de Paraíso do Tocantins, mas também das cidades 

circunvizinhas. O que percebemos é que há uma falta de interesse por parte dos 

governantes estaduais em implantarem a lei. 
 

É sabido que, no município de Paraíso do Tocantins não há um quantitativo de 

professores de Língua Inglesa que consiga atender a demanda do município, ficando, 

muitas vezes a disciplina sob responsabilidade dos professores de outras áreas. O 

questionamento que se seguiu foi sobre as motivações que levaram a privilegiarem a 

Língua Inglesa nas escolas, mesmo com carência de profissionais. 
 

No correr dos encontros e apresentações de dados levantados e discussões 

concernentes no que se volta ao questionário respondido pela Diretoria Regional de 

Ensino de Paraíso do Tocantins – DRE observamos, em meio às análises, a questão 

das aulas de Língua Espanhola que acontece em apenas duas (2) das cinco (5) 

escolas de ensino médio da cidade. 
 

A justificativa para tal quadro, segundo a DRE e a SEDUC é que não houve 

interessados nas três outras escolas. Tomando tais respostas como base, os 



seguintes questionamentos foram levantados: que quantitativo de interessados é 

considerado apropriado para que a Língua Espanhola seja de fato comportada pela 

grade de disciplinas ofertadas? Quais são os fatores que justificam o desinteresse 

dos alunos das escolas que não possuem tal disciplina? Foi na busca de respostas 

ao primeiro questionamento que se fez necessário a busca de dados curriculares nas 

escolas, e até o presente momento realizamos as investigações em uma delas que 

possui a língua no horário pleno de ensino. 
 

A Lei 11.161/2005, quanto ao horário de oferta, determina de forma clara e 

objetiva em seu artigo 2° que “ a oferta da língua espanhola pelas redes públicas de 

ensino deverá ser feita no horário regular de aula dos alunos.” Constatou-se, porém, 

em um dos encontros do grupo de pesquisa, que a oferta da língua por essa escola 

se dá em desconformidade com o que a lei dita em seu artigo segundo. De acordo 

com os dados levantados, o horário regular de aula da escola é das 7:15 às 12:00 

horas, sendo a língua espanhola ofertadas aos alunos do terceiro ano do ensino 

médio das 11:30 às 12:30 horas. 
 

O artigo 5° nos remete a outro momento de reflexão. De acordo com esse artigo, 
 

“os conselhos Estaduais de Educação e do Distrito Federal emitirão as normas 

necessárias à execução desta lei, de acordo com as condições e peculiaridades de 

cada unidade federal.” Questionamo-nos se existe uma justificativa, uma norma 

vigente em nossa unidade federativa que comporte peculiaridades, para que a 

disciplina de Língua Espanhola dessa escola, em especial, seja ofertada neste 

horário, o que foge ao horário regular da mesma. Ademais, debruçamo-nos, também, 

sobre outro apontamento referente à forma como se dá a oferta, em um horário além 

do normal das aulas, não se configura como fator maior para que não haja 

interessados na disciplina? Sem respostas de pronto, seguiremos a buscar 

justificativas para essa situação. 

 
 

CONCLUSÕES 
 

Neste trabalho, pode-se conhecer e mostrar as condições que oferecem Paraíso 

do Tocantins para que a lei n. 11.161/2005de fato seja cumprida. Investigamos sobre 

a faculdade que forma professores na área, o número de professores que atuam nas 

escolas de ensino médio e qual a dinâmica de oferta na grade curricular as escolas 

têm adotado. 
 

O que parece é que a pesquisa terá novos rumos, procurando responder a 

questionamentos que surgiram ao longo do processo, pois perguntas destinadas aos 



alunos de como é feita a opção pela Língua Espanhola demonstraram novos 

questionamentos. Esta pesquisa ainda realizará uma investigação de como se dá, no 

ato da matrícula, a explicação sobre a opção que o aluno tem, por direito, em estudar 

espanhol. 
 

Esta pesquisa serviu para olharmos a estruturação do ensino de língua 

espanhola com olhos não só de educadores, mas de pais, alunos, políticos, pois é 

um assunto de interesse de todos. 
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RESUMO  
O experimento foi conduzido com o objetivo de avaliar diferentes níveis de proteína 
bruta (PB) na dieta de borregas em confinamento, por meio de seus efeitos sobre o 
desempenho animal. Foram alimentadas 8 borregas Santa Inês em regime de 
confinamento com dietas isoenergéticas (81% NDT), e dois níveis proteicos no 
concentrado (15,6 e 19,5 % PB). Os animais foram identificados, vermifugados, 
vacinados, pesados e distribuídos nos dois tratamentos. As borregas permaneceram 
em baias coletivas, cobertas, com piso ripado e suspenso do solo. Os parâmetros 
estudados foram: ganho de peso, consumo de matéria seca, conversão alimentar e o 
custo da dieta. A respeito da utilização das dietas, a elevação dos níveis proteicos na 
terminação de cordeiros, não apresentou diferença para ganho de peso e consumo de 
matéria seca. No entanto, houve melhora na conversão alimentar e redução no custo 
por kg de cordeiro produzido com a utilização de 15,6% de PB no concentrado.  
Palavras-chave: Consumo. Conversão alimentar. Custo da dieta. Ganho de peso. 
Ovinos. Proteína. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

A alimentação é um dos fatores essenciais na racionalização e na rentabilidade 

dos sistemas de produção de ovinos. O consumo de nutrientes deve atender de forma 

adequada às necessidades de mantença e desenvolvimento para que se obtenha o 

desempenho esperado, melhorando a qualidade de carcaça, ganho de peso e 

conversão alimentar. Tendo em vista que as principais regiões produtoras de ovinos no 

Brasil têm grande oferta de forragem em épocas definidas do ano, e escassez em 

outras, o confinamento é uma das principais alternativas para que se consiga manter 

ou melhorar os índices produtivos e regularidade de produção nesse período de 

escassez de alimento. 
 

Segundo Carvalho et al., (1998) as formulações de dietas na grande maioria das 

vezes são embasadas em tabelas de exigências nutricionais estrangeiras, não sendo 

apropriadas para uso em regiões de clima tropical, por serem formuladas em regiões 

de clima temperado. Ferreira et al., (1998) verificaram que o consumo, o ganho de 

peso, a conversão alimentar e o rendimento de carcaça são parâmetros importantes 

para avaliação de desempenho animal. Assim, este trabalho tem como objetivo avaliar 

o ganho de peso, consumo, conversão alimentar e custo com alimentação de borregas 
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recebendo dietas com diferentes níveis (15,6 e 19,5%) proteicos. 
 

 

METODOLOGIA 
 

O experimento foi conduzido no Setor de ovinocultura do Campus II da 

Faculdade Católica do Tocantins - FACTO, localizada no município de Palmas-TO, no 

período de 11 de agosto a 26 de setembro de 2014. Foram utilizados 8 borregas, da 

raça Santa Inês, com idade média de 7 meses, e peso médio de 28,5 kg, distribuídos 

em delineamento inteiramente casualisado (DIC), em dois tratamentos e quatro 

repetições. Os animais foram confinados em baias cobertas, com piso ripado e 

suspensas do solo. Os tratamentos foram constituídos por diferentes níveis de proteína 

bruta na ração concentrada, 19,5 % e 15,6 % respectivamente para o T1 e T2. As 

rações concentradas eram isoenergéticas (81% NDT). O volumoso utilizado foi a 

silagem de capim elefante e o alimento concentrado era constituído por ração 

processada nas instalações do Campus II da Católica do Tocantins, à base de milho, 

farelo de soja e núcleo. A relação volumo-concentrado utilizada foi de 50:50. 
 

A silagem foi aberta 50 dias após o fechamento do silo, e a mesma recebeu o 

incremento de 5% de fubá de milho, além da utilização de inoculante bacteriano ainda 

no seu preparo. O alimento foi fornecido duas vezes ao dia, o primeiro trato era 

fornecido por volta das 07:00 horas e o segundo às 18:00 horas. A quantidade 

oferecida foi ajustada em função da sobra observada diariamente, sendo que esta era 

de aproximadamente 10% da quantidade oferecida no dia anterior, de modo a garantir 

o consumo voluntário máximo dos animais. Foram obtidas amostras compostas da 

silagem oferecida, dos concentrados e das sobras, as quais foram congeladas em 

freezer e posteriormente analisadas. Foi realizada análise de matéria seca e proteína 

bruta do material coletado. 
 

Alimentos e sobras foram pesados e registrados diariamente para cálculo do 

consumo médio diário e conversão alimentar (CA). O período experimental teve 

duração de 30 dias e foi precedido por um período de adaptação de 15 dias, para 

adaptação dos animais ao manejo, instalações e à dieta. Foi realizada a identificação, 

vermifugação e vacinação (clostridioses) dos animais ainda no período de adaptação. 

Os animais foram pesados ao início e término do período de adaptação e a cada 15 

dias durante o período experimental. Foi avaliado o consumo de matéria seca (CMS), o 

ganho de peso médio diário (GPMD) e conversão alimentar. A análise estatística foi 

realizada através do software Assistat, por aplicação do teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 



RESULTADOS 
 

Os dados observados relativos ao ganho de peso vivo estão apresentados na 

tabela 6, verifica-se que não houve diferença (P > 0,05) entre os tratamentos. De modo 

geral, o ganho de peso vivo médio obtido no período experimental foi satisfatório. 

Tendo em vista a idade fisiológica dos animais e a relação volumoso-concentrado 

utilizada no experimento. Segundo Sainz (1996), o baixo ganho de peso pode ser 

atribuído à idade fisiológica das borregas que participaram do experimento, pois a 

capacidade máxima para esta variável ocorre até as 20 semanas de idade. Outro fator 

que pode ter limitado o ganho de peso dos animais foi a baixa qualidade da silagem 

ofertada, pois ela apresentava elevada quantidade de colmos lignificado, fator esse 

minimizado pela observação das sobras diárias. 

 
 

Tabela 6. Dados médios de peso vivo, consumo de matéria seca, conversão alimentar e ganho de peso 

de borregas Santa Inês alimentadas com dietas contendo diferentes níveis de proteína bruta. 

Tratamento T 1(19,5%) T 2(15,6%) CV 

Peso vivo inicial (kg) 28,52 a 28,32 a 14,34 

Peso vivo final (kg) 31,70 a 32,09 a 10,85 
CMS (kg/dia) 1,009 a 1,017 a - 
GMD (g/dia) 0,165 a 0,160 a 10,22 
CA 6,14 a 6,33 b 0,43  

As médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade.  
T 1 – Ração com 19,5 % PB T 

2 – Ração com 15,6 % PB CV 

– Consciente de variação. 

 

Diversos trabalhos verificaram incremento no ganho de peso de cordeiros 

alimentados com teores crescentes de proteína bruta na dieta. Zundt et al. (2002) 

indicaram efeito linear dos teores proteicos ( 12, 16, 20 e 24%) para ganho de peso, 

mostrando um aumento de 1,5 g/dia para cada 1% de aumento no teor de proteína 

dietética, porém os valores de ganho de peso observados (média geral de 162 g/dia) 

foram inferiores aos relatados neste trabalho. Titi et al. (2000) avaliando rações 

contendo 12, 14, 16 e 18 % PB, verificaram melhores ganhos de peso para as dietas 

com 16 e 18 % PB, cujos valores foram 99, 171, 208 e 189 g/animal/dia, 

respectivamente. Por outro lado, Haddad et al. (2001) sugeriram um teor ótimo de 16% 

de proteína na dieta para cordeiros da raça Awassi, acima do qual não se teriam 

resultados no aumento da produção. 
 

O consumo de matéria seca (CMS) foi satisfatório e dentro dos níveis 

recomendados pela NRC, de acordo com a tabela 6 não houve diferença (P>0,05) 



entre os tratamentos. Já para conversão alimentar (CA) nota-se diferença (P > 0,05) 

entre os tratamentos, pois o tratamento que recebeu maior aporte proteico apresentou 

melhor índice de conversão alimentar. Os dados encontrados para conversão alimentar 

estão de acordo com Ørskov et al. (1971), alimentando cordeiros com rações contendo 

cevada e farinha de peixe com níveis crescentes de PB na dieta, também verificou que 

a eficiência alimentar foi melhorada com o aumento do nível de proteína na dieta. 

 
 

CONCLUSÕES 
 

O ganho de peso das borregas não aumentou com a elevação do nível de 

proteína na dieta. O consumo de matéria seca da dieta não foi modificado em função 

do aumento nos níveis proteicos. Houve melhora na conversão alimentar com o 

aumento dos níveis proteicos. Dentre os níveis de proteína utilizados, verificou-se 

menor custo por kg de cordeiro produzido com o fornecimento da dieta contendo 15,6% 

de PB, devendo ser o nível recomendado. 
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RESUMO  
Na fazenda experimental do campus II da Faculdade Católica do Tocantins - FACTO, 
localizada no município de Palmas, estado do Tocantins, realizou-se um experimento 
para avaliar a silagem de capim-elefante com diferentes tipos de aditivos através da 
composição química e perda de MS, submetida a quatro tratamentos e cinco 
repetições: T1- capim elefante (testemunha); T2 – capim elefante + aditivo comercial 
(silomax); T3 – capim elefante + milho moído (5%) e; T4 – capim elefante + cana de 
açúcar (25%). O teor MS foi maior para o T3, com adição de 5% de milho moído na 
matéria natural, e não diferiram para os demais tratamentos (p<0,05). O uso de aditivos 
influenciou nas porcentagens de matéria seca, fibra bruta e proteína bruta, o aditivo 
que apresentou o melhor resultado foi o milho moído produzindo uma silagem de 
qualidade satisfatória e melhorando as características nutricionais.  
Palavras-chave: Silagem. Aditivos. Composição Química. 
 

INTRODUÇÃO  
O capim-elefante (Pennisetum Purpureum Schum) é uma espécie perene que 

apresenta um grande rendimento forrageiro, sendo ela, de grande porte e resistente a 

seca, apresenta também uma boa digestibilidade e tem sido utilizada para silagem, 

pastejo e como capineira (PEREIRA et al., 1998 apud LEITE, FILHO & SILVA, 2000). 

Por ser reconhecidamente uma das gramíneas tropicais de maior potencial produtivo, o 

capim-elefante é uma das plantas forrageiras utilizadas para conservação na forma de 

silagem (VILELA, 1990 apud LUCATTO JUNIOR & MELLO, 2008), pois apresenta um 

alto potencial de produção de matéria seca, que se adapta muito bem às condições de 

clima e solo de praticamente todo o Brasil conforme DERESZ (1999). 
 

Para se ter uma silagem de boa qualidade, com máximo de aproveitamento, é 

necessário o uso de aditivos. Segundo VILELA (2006), os aditivos são produtos 

comerciais ou não, que, aplicados à forrageira no momento da ensilagem são capazes 

de minimizar as perdas de nutrientes, estimular ou inibir fermentações, ou interagir no 

valor nutritivo da planta a ser ensilada. KEPLIN (2006) também aponta que os aditivos 

apresentam vantagens importantes na silagem, como a influência no processo 
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fermentativo, favorecendo a conservação e buscando melhorar o valor nutritivo. Neste 

contexto, o presente trabalho objetivou-se em avaliar a composição bromatológica de 

silagens de capim elefante com diferentes aditivos (milho moído, cana de açúcar e 

silomax), analisando o teor de Matéria Seca (MS), Proteína Bruta (PB), Fibra Bruta (FB) 

e Cinzas (CN). 

 

METODOLOGIA 
 

O experimento foi realizado na Fazenda Experimental do Campus II da 

Faculdade Católica do Tocantins - FACTO, em Palmas, Tocantins, utilizando a 

gramínea capim elefante, plantada sob espaçamento de 1,0 m entre sulcos. 
 

Desenvolvido em delineamento inteiramente casualizado com quatro 

tratamentos e cinco repetições: T1, sem aditivo; T2, com aditivo bacteriano 

(concentração recomendada pelo fabricante); T3, com 50 kg de milho moído por 

tonelada de massa verde; T4, com 250 kg de cana-de-açúcar picada por tonelada de 

massa verde. 
 

A forragem foi picada em partículas com uma média de 2 cm, sendo 

posteriormente homogeneizada manualmente com aditivos, conforme os tratamentos 

mencionados acima. 
 

Foram utilizados mini silos experimentais (parcela) confeccionados com canos 

de PVC, com 10 cm de diâmetro e 50 cm de comprimento com capacidade de 

armazenar aproximadamente 2,5 kg de forragem. Para compactação utilizou-se de 

soquetes de madeira e a vedação com tampas de PVC dotadas de válvulas tipo 

Bunsen, permitindo escape dos gases oriundos da fermentação. Posteriormente, as 

tampas foram lacradas com fita adesiva. 
 

A abertura do silo foi realizada 40 dias após a ensilagem., momento em que foi 

coletada uma amostra de silagem do centro geométrico do silo experimental. Em 

seguida, as amostra foram encaminhadas para o laboratório de Bromatológia da 

Faculdade Católica do Tocantins onde foram realizadas as análises de pH, Matéria 

seca (MS), Proteína Bruta (PB), Fibra Bruta (FB) e Cinzas (CN), segundo a 

metodologia de Campos et al. (2004). 
 

Os dados obtidos da silagem foram interpretados à análise de variância e teste 

de agrupamento de médias de Scott-Knoutt, por meio do programa SAEG (RIBEIRO 

JUNIOR, 2001) em nível de 5% de probabilidade de erro. 
 
RESULTADOS 
 

Os teores de matéria seca (MS), proteína bruta, fibra bruta, cinzas, pH e acidez 

titulável se encontram na tabela 1. O teor de MS foi maior para o T3, com adição de 5% 



de milho moído na matéria natural, e não diferiram para os demais tratamentos (p 

<0,05). O maior teor de MS para tratamento T3, se deve à adição de alimento 

concentrado com alto teor de MS como o milho moído, o que contribui para aumentar o 

teor de MS da silagem. 
 

ZANINE et al. (2006) adicionara farelo de trigo (15 e 30% com base na matéria 

natural) na silagem de capim elefante contendo 20,45% de MS e verificaram teores de 

MS na massa de 36,50 e 43,95%, respectivamente. Portanto, a adição de alimentos 

concentrados como grãos e farelos na silagem contribui para aumentar o teor de MS. 
 

O teor de MS encontrado no T3 foi de 23,58%. ANDRADE & MELOTI (2004) 

encontraram teores de MS de 16,80, 19,80, 21,80% de MS, com adição de 2, 4, 6% de 

fubá de milho na silagem de capim elefante. MONTEIRO et al. (2011), utilizando fubá 

de milho como aditivo na silagem de capim elefante (100 kg por tonelada de matéria 

verde) encontrou teor de 27,95% de MS. 
 

O teor de MS do tratamento com adição de cana-de-açúcar foi de 20,25%. 

MONTEIRO et al. (2011), utilizando cana-de-açúcar como aditivo na silagem de capim 

elefante (200 kg por tonelada de matéria verde) encontrou teor de 28,62% de MS. 

 
 

Tabela 1 – Teores de matéria seca (MS%), proteína bruta (PB%), fibra bruta (FB%), 
cinzas (%), pH, acidez titulável (ml).  

 Tratamento MS % PB % FB % Cinzas % pH Acidez 
       titulavel 
 T1 20,93b 5,38 ab 33,75a 12,93a 4,14a 10,65b 
 T2 20,40b 5,36 ab 31,76ab 11,68a 3,97b 10,55b 

 T3 23,58ª 6,54 a 27,41b 12,05a 3,95b 11,38b 
 T4 20,25 b 4,63 b 31,77ab 9,59a 3,72c 14,72a 
 CV% 6,40 12,45 8,66 25,39 1,88 13,28 

 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi 

aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, T1 (sem aditivo), T2 (com 

aditivo bacteriano), T3 (com 50 kg de milho moído por tonelada de massa verde), T4 

(com 250 kg de cana-de-açúcar picada por tonelada de massa verde). 
 

Houve diferença entre os tratamentos para o pH da silagem, sendo o menor 

valor de 3,72 para o tratamento com cana-de-açúcar picada. A adição de fubá de milho 

e inoculante bacteriano apresentaram resultados semelhantes. MONTEIRO et al. 

(2011) observaram resultados semelhantes (pH 3,7) com adição de cana-de-açúcar 

(200 kg por tonelada de matéria verde), como aditivos na silagem de capim-elefante. 

Os maiores valores de pH foram encontrados para a silagem sem aditivo. 



O pH encontrado na silagem aditivada com milho moído foi de 3,95 valores 

próximos ao encontrado por MONTEIRO et al. (2011) de 3,86. 
 

Levando-se em conta que em uma silagem de boa qualidade o pH deve variar 

de 3,8 a 4,2, verifica-se que todos os tratamentos estudados proporcionaram pH dentro 

dos valores preconizados de uma silagem de boa qualidade. 
 

A importância de se determinar a acidez titulável baseia-se no fato de o pH não 

guardar perfeita correlação com o teor de ácido lático da silagem (SILVA E QUEIROZ 

2002), tornando-a um índice importante para avaliar a qualidade da silagem. O 

tratamento aditivado com cana-de-açucar apresentou 14,72mL, sendo o maior índice 

de acidez titulável entre os tratamentos. 

 
 

CONCLUSÕES 
 

O uso de diferentes tipos de aditivos utilizados na ensilagem de capim elefante 

influenciou nas porcentagens de matéria seca, fibra bruta e proteína bruta, o aditivo 

que apresentou o melhor resultado foi o de milho moído produzindo uma silagem de 

qualidade satisfatória melhorando as características nutricionais. 
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RESUMO  

A Bioengenharia consiste em técnicas em que plantas, ou parte delas, são usadas 
como material vivo de construção. No presente trabalho objetivou-se controlar a erosão 
à margem do curso d’água da Faculdade Católica do Tocantins utilizando técnicas de 
bioengenharia. Foram utilizados pneus empilhados em fileiras, preenchidos com solo 
do entorno do curso d’água e estabilizados com estacas de madeira. Percebeu-se que 
o uso de pneus em técnicas de bioengenharia, como a barreira de contenção é uma 
forma viável e econômica para retenção de solo e para evitar assoreamento de cursos 
d’água. Porém, para sua melhor eficiência há necessidade de plantio de espécies 
herbáceas e arbustivas para melhor estabilização do solo presente nos pneus e 
promoção de cobertura vegetal.  
Palavras Chaves: Plantas. Cursos d água. Erosão. 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

Entende-se por Bioengenharia a utilização de materiais provenientes de plantas 

vivas ou mortas como técnicas flexíveis de engenharia para mitigar problemas 

ambientais, tais como encostas erodidas e desestabilizadas, margens de rios, sistemas 

de trilhas etc. Ao contrário de outras técnicas, onde plantas são meramente um 

componente estético do projeto, no sistema de Bioengenharia as plantas são um dos 

componentes mais importantes (ARAUJO, 2010). As técnicas de Bioengenharia 

dependem do conhecimento biológico para construir estruturas geotécnicas e 

hidráulicas para fortalecer encostas e margens de rios instáveis. Plantas inteiras ou 

suas partes são utilizadas como materiais de construção para reforçar locais instáveis, 

em combinação com materiais tradicionais de construções. No entanto, a 

Bioengenharia ou também chamada de engenharia biotécnica não substitui a 

engenharia hidráulica ou geotécnica tradicional como, por exemplo, geotêxteis ou 

blocos de concreto, mas complementa e melhora esses métodos de engenharia. 

(ARAUJO, 2010). 
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Seja naturalmente, ou pela mão do homem, os rios estão sujeitos a 

desequilíbrios que podem ser mitigados ou evitados por meio de obras adequadas 

(BRANDÃO, 2001) Essa mitigação pode ser feita com a colocação de uma carga de 

pedras ou enrocamentos e até mesmo arrimo de pneus visando o controle dos 

desmoronamentos e proteção do talude dos rios, proporcionando assim, 

desenvolvimento da vegetação e recuperação da mata ciliar entorno do curso d’água. 
 

Segundo Medeiros et al. (2000), a grande vantagem do método consiste na 

eficiência mecânica do material, associado ao seu baixo custo. Na grande maioria das 

vezes, o insumo pode ser obtido gratuitamente, trazendo à alternativa um 

custo/benefício bastante atrativo. Além disso, a técnica favorece a preservação do meio 

ambiente, visto que, segundo Cappi (2004), ela possui um alto consumo de pneus, 

podendo contribuir significativamente para a redução desse tipo de rejeito no meio 

ambiente. 
 

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi controlar a erosão à margem do curso 

d’água da Faculdade Católica do Tocantins utilizando técnicas de bioengenharia. 

 
 

METODOLOGIA 
 

O trabalho foi realizado no Campus de Ciências Agrárias e Ambientais da 

Faculdade Católica do Tocantins localizada em Palmas – TO nas coordenadas UTM 

0797786 e 8832938 e altitude de 230 m. 
 

Para a construção da barreira de contenção foram utilizados os seguintes 

equipamentos: cavadeiras, picaretas, carrinho de mão, alavancas e marretas e como 

matéria prima foram utilizados pneus. 
 

O entorno da área foi limpo para o início da construção da barreira de 

contenção, os pneus foram colocados em fileiras e enchidos com solo retirado do 

entorno por onde a água da nascente irá retomar o seu curso. A barreira de contenção 

foi estabilizada utilizando estacas de madeira entre a armação dos pneus. 
 

Colocando os pneus em fileiras e os enchendo com solo que foi retirado do 

entorno por onde a água da nascente irá retomar o seu curso. Para que os pneus 

fossem cheios, foram utilizados em cada pneu três carrinho de mão com solo. 

 
 
 

RESULTADOS 



Como resultado obteve-se a construção da barreira de contenção, utilizando 

pneus descartados no ambiente, a qual permitirá a retenção de partículas de solo 

devido seu carregamento pela água da chuva e consequente redução do 

assoreamento do curso d’água da nascente da Faculdade Católica do Tocantins. Além 

disso, será suporte para implantação de espécies de plantas herbáceas e arbustivas 

nativas da região, utilizadas para aperfeiçoamento da barreira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1: Retirada de sedimentos Fig 2:Levantamento da barreira de contenção 

 

CONCLUSÃO 
 

Percebeu-se que a utilização de pneus em técnicas de bioengenharia, como a 

barreira de contenção, é uma forma viável e econômica para retenção de solo e para 

evitar assoreamento de cursos d’água. Porém, para sua melhor eficiência há a 

necessidade de plantio de espécies herbáceas e arbustivas para melhor estabilização 

do solo presente nos pneus e promoção de cobertura vegetal. 

 

AGRADECIMENTOS 
 

À Faculdade Católica do Tocantins e ao sеυ corpo docente, direção е 

administração qυе oportunizaram а janela por onde, hoje, vislumbro um horizonte 

melhor, Agradeço a confiança e a valorização do mérito е da ética aqui presentes. 

 
 

REFERÊNCIAS 
 

AGRARIA VERDE, LDA. Manta orgânica biodegradável. 
<http://www.agrariaverde.pt/geosinteticos/geotextil_biomanta.pdf> Acesso em: 20 de 
outubro de 2009.  
ANDRADE, C.A; CAPPI, DM.;OMETTO, J.P.H.; CERRI, C.C. Potencialidade do uso 

de 13 C como traçador natural em experimentos de degradação de biossólidos 
(compact disc).  
ARAUJO, Gustavo Henrique de Souza. Gestão Ambiental de Áreas Degradadas. 
3.ed. Bertand Brasil, 167 p  
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Estabelecem diretrizes, critérios e 
procedimentos para gestão dos resíduos da construção civil, disciplinado as 
ações necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais. Resolução n. 
307, de 05 de Julho de 2002. 



AVALIAÇÃO DE GANHO DE PESO ENTRE DUAS LINHAGENS DE FRANGO  

CAIPIRA 
 

 Leinaellen Pacheco Braga¹ 23 

Mirian das Mercês Pereira da Silva²  
Brunna de Oliveira Miranda ³ 

Henrique Teixeira Abella³ 
Jade Pedroso Costa³ 

Karoliny Marinho Rocha³  
RESUMO 
 

Este trabalho foi realizado para avaliar o ganho de peso entre duas linhagens de 
frangos de corte caipira melhorado. As aves foram distribuídas em dois lotes (1 e 2), 
com 10 pintinhos cada, sendo utilizada densidade de 2,85 aves/m2. As aves foram 
acomodadas em cercado de tela, em galpão coberto, com piso de cimento grosso 
coberto com cama de casca de arroz. A luz utilizada foi a natural. Foram comparadas 
linhagens híbridas, sendo o Pescoço Pelado e o Vermelho Pesadão. O período de 
duração do experimento foi de 57dias. As aves da linhagem Vermelho Pesadão 
apresentaram desempenho superior às aves Pescoço Pelado. Conclui-se que as aves 
da linhagem Vermelho Pesadão apresentaram melhor ganho de peso neste sistema de 
produção avaliado.  
Palavras-chave: Desempenho. Pescoço pelado. Vermelho pesadão. 
 

INTRODUÇÃO 
 

A criação de ave caipira para produção de carne é um dos segmentos mais 

promissores da avicultura alternativa, tendo em vista a demanda por produtos mais 

saborosos, com carne de textura firme e sabor pronunciado (MADEIRA et al.,2010). 
 

Recentemente, a criação dessas aves em sistemas alternativos é desenvolvida 

por alguns produtores que buscam aperfeiçoar a produção em um sistema diferenciado 

(HELLMEISTER FILHO et al.,2003). Pesquisas na área de genética são realizadas com 

o objetivo de desenvolver aves mais adaptadas, visando à melhoria dos índices 

produtivos dessa criação (SILVA et al., 2001 Apud HELLMEISTER FILHO, 2003). 
 

A produção de frango caipira melhorado vem ganhando preferência dos 

pequenos produtores do Estado do Tocantins, e os sistemas de produção semi-

intensivo ou intensivo são os mais utilizados, considerando a redução do tempo de 

produção e melhor controle sanitário. 
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METODOLOGIA 
 

Foram utilizados 20 pintinhos, distribuídos em dois lotes (A e B), com 10 

pintinhos cada, com densidade de 2,85 aves/m
²
. As aves foram alojadas em estrutura 

cercada, coberta por telhas, com piso de cimento batido e forrada com cama de casca 

de arroz. Foram utilizadas duas linhagens híbridas, sendo o Pescoço Pelado da 

linhagem Label Rouge (lote A) e o Vermelho Pesadão da linhagem Vermelho Gigante 

(lote B). Todas as linhagens receberam a mesma ração, formulada e balanceada de 

acordo com a indústria fornecedora. A ração foi fornecida em comedouros tipo silo, 

abastecidos diariamente. Os animais foram avaliados por meio de 7 pesagens ao longo 

de 57 dias de criação. Todos os animais foram pesados individualmente. O 

experimento foi realizado em um delineamento inteiramente casualizado e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey. 

 

 

RESULTADOS 
 

A comparação de médias entre as duas linhagens para o parâmetro de 

desempenho, ganho de peso, está apresentada na Tabela 1. Os animais do lote1, 

Pescoço Pelado, apresentaram bom ganho de peso ao longo do período avaliado. 

Quanto ao lote 2, Linhagem Vermelho Pesadão, os resultados foram de melhor ganho 

de peso se comparado aos animais Pescoço Pelado. 
 

Observamos que, ao longo do período experimental, os animais do lote 2 

demonstraram maior agressividade e dominância. Em ambos os lotes, houve queda de 

peso no quadragésimo terceiro dia, devido ao fato da não realização do período de 

transição da ração inicial para a ração crescimento, quando os níveis de nutrientes 

deverão ser ajustados para referida fase para que o animal desempenhe suas funções 

metabólicas de forma potencializada. No sistema de produção avaliado, as aves 

apresentaram bom desempenho, sendo uma opção para os pequenos produtores. 

 

Tabela1:Ganhodepesodeduaslinhagensdeavesdecortetipocaipira,(A)AvesPescoço 
 

Pelado; (B) Aves VermelhoPesadão. 
 

Linhagens 
  Período decriação     

15 dias 22 dias 29 dias 36 dias 43 dias 50 dias 57 dias  
         

A 0.255a 0.504a 0.806b 1.310b 1.181a 2.423b 2.747b 

B 0.289a 0.571a 1.133a 1.704a 1.302a 3.006a 3.608a 
 

Letrasdistintasnacolunaindicamdiferençasignificativaaonívelde5%deprobabilidade. 



Conforme a Tabela 1, observa-se que as duas linhagens não apresentaram 

diferença significativa de ganho de peso na fase inicial. Por outro lado, houve diferença 

na fase de crescimento, quando a linhagem Vermelho Pesadão apresentou ganho de 

peso superior, fato observado até o abate dos animais. Esta diferença é justificada pelo 

melhoramento genético da linhagem Vermelho Pesadão. 

 
 

CONCLUSÃO 
 

Com a realização deste trabalho, conclui-se que o ganho de peso da linhagem 

Vermelho Pesadão foi melhor quando comparado à linhagem Pescoço Pelado. 
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RESUMO 
 

A utilização de sementes de alta qualidade fisiológica e elevado vigor é fator 

fundamental para a obtenção de um estande de plantas mais rápido e uniforme na 

lavoura. O presente estudo objetivou avaliar o poder germinativo de sementes de 

abóbora (Cucúrbita pepo), através do teste de envelhecimento acelerado. O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado com quatro repetições . Foram 

avaliados cinco lotes de sementes de abóbora com quatro repetições, as sementes 

foram submetidas ao envelhecimento acelerado durante 48 horas, conduzido o teste de 

germinação em caixas de gerbox colocadas em germinador, à temperatura de 25ºC. De 

acordo com os resultados obtidos, o teste de envelhecimento acelerado, a variedade 

que mostrou melhor resultados foi a T1- Moranga Exposição. 
 
Palavras-chaves: Cucurbita pepo. Teste de germinação. Desidratação. 

 

INTRODUÇÃO 
 

As cucurbitáceas ocupam lugar de destaque como uma das famílias mais 

importantes no domínio alimentício. As espécies do gênero cucúrbita foram 

domesticadas no Novo Mundo e cultivadas há milênios de pelos povos Ameríndios. 

Apesar da marginalização atual de algumas dessas espécies, elas foram um 

componente essencial do regime alimentar de comunidades rurais e algumas 

comunidades urbanas da América e de outras partes do mundo (VIDAL 2007, apud 
 
Neto et al, 2012). 
 

Elas representam, no contexto geral da horticultura, parte significativa do volume 

comercializado de hortaliças (DEMIR, 2008). Dentre as espécies cultivadas, a abóbora 

ocupa posição de destaque no agronegócio brasileiro. Além da importância 

socioeconômica, a abóbora destaca-se na nutrição, especialmente pela riqueza em 

carotenoides, ferro, cálcio, magnésio, potássio, fibras e vitaminas B e C. 
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A qualidade das sementes utilizadas é fator fundamental para o sucesso dos 

cultivos agrícolas, contribuindo significativamente para o rendimento e a qualidade do 

produto final. Para a cultura da abóbora, a determinação da qualidade de sementes é 

ainda mais importante, já que a maioria das sementes utilizadas são de cultivares 

tradicionais, mantidas pelos próprios produtores (BEZERRA NETO et al., 2006 apud 

BOLIGON et al, 2010). Baseando-se nesse aspecto é necessária a realização de testes 

para garantir o vigor da semente a ser cultivada. 
 

Dentre os testes utilizados para avaliar o vigor das sementes, o teste de 

envelhecimento acelerado tem apresentado boas correlações com a emergência de 

plântulas em campo para sementes de diversas espécies (SOUZA, et al 2009). 
 

O teste de envelhecimento acelerado, por ser relativamente simples e de fácil 

execução em laboratório, vem sendo estudado na avaliação do vigor de sementes de 

diversas espécies olerícolas, como abóbora Cucurbita pepo L (Alves et al, 2012). 
 

Este trabalho teve por objetivo avaliar o potencial germinativo da cultura da 

abóbora após se submeter ao teste de envelhecimento acelerado. 

 
 

METODOLOGIA 
 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Sementes na Faculdade Católica 

do Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambiental, campus II em Palmas-TO. 

Utilizando-se cinco lotes de sementes de abóbora(Cucurbita pepo), das cultivares 

Abóbora Xingo Jacarezinho Casca Grossa, Moranga Exposição, Abóbora Maranhão, 

Menina Brasileira e Abóbora Jerimum de Leite. 
 

O delineamento experimental foi por blocos inteiramente casualizado com cinco 

tratamentos e quatro repetições, com 25 sementes cada: T1, Moranga Exposição; T2, 

AbóboraMaranhão; T3, Abóbora Xingo Jararezinho Casca Grossa; T4, Menina 

Brasileira; T5, AbóboraJerimum de Leite. 
 

Os lotes de semente de abóbora foram submetidas ao teste de envelhecimento 

acelerado onde os 40 ml de água destilada adicionados aos "gerbox" foram 

substituídos por 40 ml de solução saturada de NaCl (40 g do sal/100 ml de água). 
 

Foram utilizadas caixas tipo "gerbox", com compartimento individual (mini-

câmara), possuindo em seu interior duas folhas de papel filtro onde as sementes, após 

pesagem (5,0 g), foram distribuídas de maneira a formarem camada uniforme. Dentro 

de cada compartimento individual foram adicionados 100 ml de água destilada; as 

caixas foram mantidas em câmara germinadora a 41oC, por um período de 48 horas. 



Em seguida, as sementes foram submetidas ao teste de germinação em 

germinadora, regulado à temperatura de 25ºC. Para cada lote, foram utilizadas 100 

sementes, divididas em quatro sub-amostras de 25 sementes, as quais foram 

distribuídas sobre duas folhas de papel do tipo filtro e cobertas com uma folha de papel 

filtro, umedecidas com água destilada e colocadas em caixas plásticas tipo “gerbox”. 
 

A contagem do número de sementes germinadas foi realizada a partir do 

segundo dia até o sétimo dia. Os dados de germinação foram expressos em 

percentagem. 

 
 

RESULTADOS 

 

No gráfico 1, encontram-se os resultados referentes às contagens do número 

de sementes germinadas durante as avaliações diárias. Pela avalição de germinação, 

verificou-se que apenas o T1 demonstrou alta percentagem de germinação superior 

aos demais tratamentos. Foi possível observar também uma variação em níveis de 

germinação diária. Quantos aos T2,T3,T4 e T5 demonstraram um evolução semelhante 

na germinação, no entanto o T1 demostrou-se sensível ao estresse salina. 

 

Gráfico 1 – Evolução da germinação diária dos lotes de sementes de Cucúrbita pepo 

submetido ao teste de envelhecimento acelerado. 
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De acordo Lopes & Macedo (2008), a alta concentração de sais é um fator de 

estresse para as plantas, pois reduz o potencial osmótico e proporciona a ação dos 

íons sobre o protoplasma. A água é osmoticamente retida na solução salina, de forma 

que o aumento da concentração de sais a torna cada vez menos disponível para as 

plantas. Assim, com o aumento da salinidade, ocorre a diminuição do potencial 

osmótico do solo, dificultando a absorção de água pelas raízes. 
 

No gráfico 2, são apresentados os resultados da germinação das sementes de 

abóbora submetidas ao teste de envelhecimento acelerado, no qual pode ser 

observada uma variação entre os lotes quanto à porcentagem de germinação. Onde a 



que melhor germinou após submetida ao teste foi o Tratamento 1, Moranga exposição. 

Isso mostra que ela é mais resistente ao estresse provocado pelo envelhecimento 

acelerado. 

 

Gráfico 2 – Percentagem de germinação das sementes da Curcubita Pepo, após 

serem submetidas ao teste de envelhecimento acelerado. 
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CONCLUSÂO 
 

O teste de envelhecimento acelerado mostrou que a variedade de Moranga Exposição 

foi a mais resistente ao estresse salino entre as variedades testadas. 
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RESUMO  
A qualidade da água é aspecto indispensável quando se trata de seus principais usos 
como abastecimento urbano, dessedentação de animais, recreação, navegação, pesca 
e diluição de efluentes. A qualidade da água requer monitoramento para detectar se há 
variações nos parâmetros físicos, químicos e biológicos esses parâmetros são 
indicadores fundamentais da qualidade da água. Os dados colhidos em pontos 
estratégicos no entorno do reservatório da UHE Lajeado na cidade de Palmas – TO 
apresentaram resultados diferentes de um ponto para outro, esses resultados são 
decorrentes de diferentes ações antrópicas situadas nas proximidades dos pontos 
escolhidos para análise dos parâmetros físicos da água.  
Palavras-chaves: Qualidade da água. Usos múltiplos. Impactos ambientais. 
 

INTRODUÇÃO  
O uso múltiplo de reservatórios hidrelétricos trata-se de uma alternativa para 

melhor aproveitamento dos recursos hídricos. É importante ressaltar que qualquer 

plano racional de uso de reservatório e de seu entorno implica, no conceito de usos 

múltiplos da água. Sendo necessárias ações eficazes de manejo ambiental de todos os 

fatores que possam influenciar tanto na qualidade como a disponibilidade do recurso 

aos diferentes usuários. 
 

Pelo princípio dos usos múltiplos, o recurso hídrico deve estar disponível para 

todas as categorias de usuários. Isso indica que o ponto de partida a ser considerado é 

a avaliação das demandas dos usuários, feita em um plano de igualdade, para que se 

defina o desenvolvimento socioeconômico do reservatório. 
 

Os usos múltiplos das águas dos reservatórios hidrelétricos possibilitam o 

desenvolvimento socioeconômico local ou regional, melhorando a qualidade de vida e 

gerando empregos. 
 

Apesar da importância que o uso dos recursos hídricos exerce para o 

desenvolvimento, a qualidade vai cada vez, sendo mais afetada pelo uso e ocupação 

do recurso. O crescimento da população, desenvolvimento social e econômico 

aumentam a demanda de água provocando alterações físicas, químicas e biológicas no 

ecossistema aquático. 
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A qualidade da água requer monitoramento para detectar se há variações nos 

parâmetros físicos, químicos e biológicos, esses monitoramentos são fundamentais 

para o acompanhamento da qualidade do recurso. A qualidade da água é aspecto 

indispensável quando se trata de seus principais usos como abastecimento urbano, 

dessedentação de animais, recreação, navegação, pesca e diluição de efluentes. A 

utilização da água pela sociedade visa atender suas necessidades pessoais, atividades 

econômicas e sociais. 

 
 

METODOLOGIA 
 

Foram realizadas pesquisas em artigos relacionados com o tema, pesquisas na 

internet e revisões nas Resoluções CONAMA n. 357/2005 e CONAMA n. 274/2000. Na 

área de estudo, foram feitas visitas para obtenção de registro fotográfico e aquisição de 

dados dos parâmetros físicos da água, com auxilio de aparelhos como: pHmetro, 

Oxímetro, Condutivímetro e Turbidimetro, as coletas de dados foram feitas em quatro 

praias localizadas na cidade de Palmas: Pier de Luzimangues; Praia do Prata; Praia da 

Graciosa; Praia das Arnos; foram feitas três coletas de dados em casa ponto durante o 

período chuvoso e seca e tirado a média e comparado com resultados de outras 

pesquisas. 

 

RESULTADOS 
 

Em pesquisas feitas em campo, foram obtidos dados dos parâmetros físicos da 

água em diferentes pontos do rio Tocantins na área de influência do reservatório da 

UHE Lajeado, na cidade de Palmas, onde se pode observar nos gráficos 01, 02, 03 e 

04 abaixo. Os dados darão uma breve visão da qualidade da água em relação ao uso 

ordenado do reservatório. 
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Gráfico 01 – Índice de turbidez da água das praias do prata, Arnos graciosa e píer Luzimangues. 



Pode-se observar que a praia das Arnos apresenta um nível de turbidez muito 

acima das outras. Esse comportamento deve-se ao fato de que a paia se encontra 

próximo a uma mineradora e a uma estação de tratamento de esgoto. 
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Gráfico 02 – Condutividade das águas das praias do prata, Arnos, graciosa e píer Luzimangues. 

 

A partir do gráfico 02, observa-se que na época chuvosa a condutividade apresenta 

níveis maiores que na época de seca, ou seja, na época chuvosa a concentração de 

íons H+ e OH- é maior, isso acontece devido a maior presença de sólidos dissolvido na 

água. 
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Gráfico 03 – pH da água em relação à Resolução CONAMA nº 357/2005. 

 

Oxigênio dissolvido (mg/L) 
 

7 
  

6,66 
  

6,31 
6,7 

    
        

6,5     6,09 6 
      

  6 6 6    

Tempo Chuvoso 
6 

  

5,64 5,59 5,63 5,65 
   

     

     

Tempo seco 
     

5,5 
             

             
             

             

CONAMA nº 357/2005 5 
   

Praia do 

 

Praia das 

 

Praia da 

 

Pier 

   

         
          

           

    prata  arnos  graciosa  luzimangues     
 

Gráfico 04 – Índice de oxigênio dissolvido das praias prata, Arnos, graciosa e píer Luzimangues em 

relação à Resolução CONAMA, oxigênio dissolvido para águas doce de classe 1. 



Durante a temporada de chuva, o oxigênio dissolvido apresenta valores abaixo 

do tempo seco, isso se deve ao fato do carregamento de matéria orgânica para o leito 

do rio, onde microrganismos oxidam os compostos orgânicos presentes na água 

utilizando oxigênio dissolvido para realizar essa tarefa. 

 

CONCLUSÃO 
 

Embasado na metodologia, nos resultados e pesquisas realizadas, conclui-se 

que os usos múltiplos existentes no entorno do reservatório da UHE Luís Eduardo 

Magalhães – UHE Lajeado, localizado na cidade de Palmas impacta o meio aquático, e 

o mau uso do recurso pode acarretar em um impacto ambiental em grandes 

proporções. 
 

Os resultados dos parâmetros físicos da água apresentam níveis de boa 

qualidade, mas com o crescimento da cidade, o uso e demanda do recurso 

aumentarão, isso interferirá na alteração da qualidade da água. Pelo princípio dos usos 

múltiplos, o recurso hídrico deve estar disponível para todas as categorias de usuários. 

Isso indica que, o ponto de partida a ser considerado é a avaliação das demandas dos 

usuários, feita em um plano de igualdade, para que se defina o desenvolvimento 

socioeconômico do reservatório. 
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RESUMO  
As discussões que permeiam o perímetro urbano das cidades ultrapassam o limite 
municipal, estadual e até federal. A especulação imobiliária, entre outros agentes, vê 
no crescimento desordenado e na ocupação periférica em áreas não regularizadas, 
vantagens não existentes no perímetro urbano. A cidade de Palmas através do plano 
diretor participativo criou mecanismos para que esta expansão fosse freada e contida. 
Neste sentido, o trabalho tem como objetivo o estudo de diversos aspectos urbanísticos 
de algumas quadras de Palmas/TO, principalmente o levantamento dos lotes 
desocupados, no intuito de verificar a não necessidade da expansão do perímetro 
urbano. A metodologia utilizada baseou-se em visitas de campo, revisão de bibliografia 
e análise quantitativa. Realizou-se um total de 15 visitas em cada quadra, sendo 
visitadas às quadras 203, 208, 304, 405 e 406 Norte. A partir dessas visitas de campo, 
foram evidenciadas as principais problemáticas, as potencialidades e a 
correspondência entre os dados apresentados no mapa fornecido pelo site da 
prefeitura e a realidade de cada região, assim como a análise de outros elementos, tais 
como: as HMs verticais e horizontais, lotes baldios, áreas comerciais, APMs. O projeto 
ainda está em andamento, porém os resultados parciais mostram um número relevante 
de lotes vagos, além de vazios urbanos.  
Palavras-chave: Expansão urbana. Plano Diretor. Vazios urbanos. 
 

INTRODUÇÃO 
 

A criação do estado do Tocantins remonta a problemas de segregação e 

infraestrutura urbana, especulação territorial e habitacional, entre outros problemas de 

ordem econômica, política e social. Palmas, capital do Tocantins, mescla hábitos 

culturais de diversas partes do país, esse fenômeno pode ser visto como reflexo da 

criação de uma cidade planejada. A divergência cultural é notada nos espaços 

construídos, pois profissionais de diversas regiões do país atuam na cidade. Deste 

modo, os hábitos e repertórios próprios de cada região, adotados igualmente em 

lugares diferentes, tornam as edificações impróprias para o clima da cidade. 
 

Segundo Melo Junior (2008), nos primeiros anos, depois da fundação de 

Palmas, a implantação da infraestrutura da capital foi responsabilidade da Secretaria 

Metropolitana, que fazia parte da estrutura administrativa do Governo Estadual. A 

doação de lotes foi um fator que ocorreu nos primeiros anos da implementação da 
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capital, desta maneira, setores como os Aurenys, Taquaralto e Jardim Aureny II, foram 

povoados buscando-se a expansão da cidade e consolidação dos núcleos periféricos. 

Segundo Barros dos Reis (2010) para explicar os problemas da cidade dá-se a 

desculpa de que a gestão pública desvirtuou o plano original e que a cidade ainda não 

está consolidada. 
 

A Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001, "O Estatuto da Cidade", surge como um 

novo instrumento para ordenar o crescimento do setor imobiliário e estabelece as 

diretrizes gerais da política urbana nacional. Essa Lei rege as questões da ordenação 

do território e da participação comunitária e objetiva, em seu bojo, promover a inclusão 

social. Busca estabelecer, ainda, as regras referentes: ao uso e a ocupação do solo 

urbano; ao controle da expansão do território urbano e, por fim, propõe a definição da 

função social da cidade e da propriedade, especificada no Plano Diretor Participativo. 

(LIMA et al, 2009) 
 

O Caderno de Revisão do Plano Diretor de Palmas (IPUP, 2006) aponta que, 

entre 1996 e 2001, com a expansão demográfica da região central do Tocantins, a 

ocupação de Palmas continuou acontecendo de forma desordenada. Realizaram-se 

parcelamentos que, apesar de aprovados pelo Governo Municipal, estavam em 

desacordo com a legislação urbanística vigente, a exemplo de áreas com infraestrutura 

inacabada, sem pavimentação e abandono das áreas públicas, facilitando o acesso 

ilegal de famílias a diversas áreas da Região Central. (Gomes Melo Junior, 2008) 
 

O plano diretor de Palmas, Seção II, Art. 16. Capítulo I, delimita a área urbana 

do município e tem por objetivo promover o desenvolvimento sustentável; reverter o 

processo de segregação sócio-espacial, democratizando a ocupação dos espaços e 

dos serviços públicos; estabelecer uma justa distribuição dos benefícios decorrentes do 

processo de urbanização; além de coibir o uso especulativo do imóvel para assegurar o 

cumprimento da função social da propriedade. (Prefeitura Municipal de Palmas, 2015) 
 

Apesar de todos esses princípios, o que se observa em Palmas é uma expansão 

desenfreada com a ocupação de regiões sem infraestrutura, equipamentos urbanos, e 

muito distante do centro. Em contrapartida, a região central que deveria estar 

totalmente consolidada apresenta não só inúmeros vazios urbanos, como também má 

utilização das Áreas Públicas Municipais e a ausência de áreas comerciais. 
 

O presente cenário é agravado pela descabida e sistemática ampliação do 

perímetro urbano original de Palmas, tanto em ampliações “planejadas” (extensão 

prematura do perímetro original sobre a “área de expansão Norte”) como ampliações 

improvisadas (extensão prematura do perímetro original em Taquaralto, improvisos nas 



Aurenys e ocupações espontâneas sobre a “área de expansão Sul”). Em síntese, 
 

Palmas, projetada para 1.500.000 habitantes, avançou prematuramente em suas duas 

áreas de expansão, a Sul e a Norte, abrigando atualmente apenas aproximadamente 
 

10% desse número de habitantes em seu “Plano Diretor” original e excluindo 

aproximadamente 40% de sua atual população atual. (Correa, 2006) 
 

Dessa maneira, este projeto consiste no estudo e análise da ocupação das 

quadras de Palmas e da expansão do perímetro urbano. Vale ressaltar que o aumento 

do perímetro urbano pode gerar aumento do custo da infraestrutura municipal, 

segregação espacial, aumento de vazios urbanos. No intuito de mapear a ocupação 

real das quadras da capital, estão sendo realizadas visitas de campo em várias 

quadras e realizados mapeamentos das áreas utilizadas, além de seus usos em 

específico, a correspondência dos dados fornecidos pelo site da prefeitura com a 

realidade de cada quadra, além do mapeamento dos lotes baldios e das HM’s. 

 
 

METODOLOGIA 
 

Existem várias maneiras de se formular perguntas, visando suas respectivas 

respostas, como por exemplo, se as perguntas realizadas forem abertas e pessoais, as 

respostas serão únicas e diretas; já, em perguntas fechadas e escritas, as repostas 

podem-se encaminhar para duas ou mais alternativas, sejam elas dissertativas ou de 

múltipla escolha. 
 

Através das respostas, podem-se traçar métodos de análise comportamental, a 

fim de medir a satisfação das pessoas. Vários métodos são empregados, como mapas 

comportamentais, escalas de valor ou até mesmo em graus de adjetivos. 
 

Com a Análise Pós-Ocupacional, podem–se enxergar com nitidez os erros e os 

acertos em determinadas situações. Levando em consideração não somente as 

opiniões técnicas, feitas por profissionais, mas também a dos usuários da edificação os 

quais se deparam constantemente com os pontos positivos e negativos. A APO tem o 

intuito de coletar dados para sanar os erros do projeto, baseado também em casos 

semelhantes, e para que o mesmo não aconteça em outros projetos. 
 

A escolha da técnica e/ou do método a ser usado deve abranger três níveis: 

interior, exterior e ecológico. A primeira se limita ao interior do próprio estudo de caso. 

A segunda se estende em busca da comparação entre resultados relativos à amostra 

populacional e sua generalização para o universo de população, mesmo em outros 

casos semelhantes. A terceira é a aferição entre o ambiente real e da pesquisa, ou 

seja, in loco. 



Com o desenvolvimento da pesquisa, é notória a percepção das contradições 

entre as teorias, o que exige flexibilidade e imaginação na interpretação do trabalho. 

Alguns fatores como o local ou presença de pessoas, podem distorcer as entrevistas. 

Desta forma, deve haver uma verificação independe de cada método, quando houver, e 

assim quanto maior a correlação entre estes o mais perto da situação real se chega. 

 

Métodos e Descrição    Vantagem   Desvantagens 

técnicas              

Mapas  Identifica atividades e Extremamente úteis para Dependendo da 
Comportamentais comportamentos padrão, compreensão das RACs em profundidade da 

  ou seja, que se repetem áreas livres  de  conjuntos pesquisa, exige 
  no  tempo  e  no  espaço. habitacionais. Apresenta permanência prolongada 
  São elaborados pelos resultado gráfico,  o que dos avaliadores, pois são 
  avaliadores.   facilita a utilização na elaborados em intervalos 
       formulação de diretrizes  de regulares de tempo. 
       projeto.      

Registros  Útil nas  avaliações de Baixo custo e rapidez.  Estático.  

Fotográficos  desempenho   físico e        

  comportamentos  do        

  morador, pois permite        

  posterior reanálise no        

  escritório.           

Percepção visual  Solicita-se   aos Auxilia  no caso da Pode implicar distorções. 
  moradores   que população ser analfabeta.   

  fotografem aspectos        

  específicos (por ex:        

  fachadas) que estão        

  sendo avaliados.          

O quadro 1, demonstra algumas técnicas que podem ser aplicadas em APO. 

 

A coleta de dados deve ser prévia e cuidadosamente formulada e dentro das 

metas e prazos previstos sendo divididos em etapas de coleta ou levantamentos de 

dados, diagnóstico recomendações para o ambiente-estudo de caso e, finalmente, 

insumos para novos projetos. 
 

A coleta de dados é constituída de três subetapas. 
 

1. Levantamento da memória do projeto e da construção; 
 

2. Cadastro atualizado dos ambientes construídos; Levantamento de normas, 

códigos, especificações técnicas existentes; 
 

3. Levantamento, tabulação de dados e informações coletadas junto aos usuários; 
 

 

1. Levantamento da memória do projeto e da construção 
 

Esta etapa, vincula-se a leitura de 5 quadras iniciais do plano diretor da cidade. O 

quadro 2 define as quadras de estudo. 



Plano Diretor Norte 
 

Quadras pares Quadras impares 
  

208 norte 203 norte 
  

304 norte 405 norte 
  

406 norte  

  

Quadro 2: Quadras de estudo 
 
 

2. Cadastro atualizado dos ambientes construídos 
 

Nesta etapa do projeto, serão realizadas as seguintes a etapas: levantamento 

via prefeitura das áreas de habitação familiar existentes em cada quadra; bem como 

LUOS especifica para cada quadra; verificação das áreas HM 1 e 2 disponíveis e 

ocupadas. 

 
 

3. Levantamento, tabulação de dados e informações coletadas junto aos 

usuários. 
 

Serão realizados questionários visando o levantamento de dados. Os itens abaixo 

deverão constar para cada quadra: 
 
• Mapa de localização; 
 
• Implantação na quadra; 
 
• Implantação no lote; 
 
• Lei de uso e ocupação da quadra e do lote; 
 
• Percepção visual – dispositivos ou fotos que se pretende avaliar; fotos 

explicativas da edificação (conforme o grupo achar pertinente); 
 
• Ficha técnica – avaliação de aspectos técnico/construtivo e/ou arranjo espacial com 

memorial descritivo (levantamento dos materiais utilizados, para fundação, materiais de 

construção, acabamento, fotos poderão ser utilizadas para demonstração). 

 
 

RESULTADOS 
 

Na ARNO 21 foram observadas as divisões de lotes para Áreas Residenciais, 

Áreas de Preservação Ambiental, Habitações Multifamiliares e Áreas Comerciais, onde 

se percebe a escassez de comércio e uma quantidade notável de lotes baldios, quinze 

no total, sendo nove deles lotes destinados ao comércio. 
 

Nesta quadra existem algumas anomalias como Habitações Multifamiliares que 

estão em lotes irregulares, pois a quadra não possui loteamentos HM; as APMs desta 

quadra possuem déficit de vegetação, algumas abrigam materiais inutilizados; a quadra 



pode ser considerada como carente em relação a equipamentos públicos de lazer. A 

figura 1 mostra os lotes vazios em cinza e em vermelho os vinculados a HM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Avaliação dos lotes vazios e HM da quadra 208Norte 

 

 

Na quadra 208 Norte, foram encontrados lotes comerciais ainda não utilizados. 

Na extremidade norte da quadra, na Avenida LO-12; Quinze lotes baldios enumerados 

e evidenciados no mapa no decorrer do percurso; Áreas públicas municipais (APM) 

sem nenhum uso efetivo, caracterizadas por áreas desmatadas, estando três dessas 

áreas asfaltadas e utilizadas como elemento de passagem (rua), o que contraria a lei 

de uso e ocupação do solo que afirma que 50% da área das APM's deve ser 

permeável; área de lazer e cultura com equipamentos de ginástica e playground, e 

bancos em toda sua extensão que possui uma localidade estratégica e de fácil acesso 

aos moradores da quadra. 
 

Foram detectadas quatro HM's caracterizadas como: HM 01, dividida em duas 

partes e uma delas construída um residencial horizontal; HM 02, de acordo com o 

decreto n. 171, de 18 de julho de 2005, houve o remembramento dos lotes 01 e 02. No 

entanto, a área está dividida em 7 lotes, sendo 2 deles constituídos por residências, 

dois para residenciais (um horizontal e um vertical ainda em construção- Mayza) e os 

demais vazios; HM 03, dividido em três lotes, um deles vago, o outro com um 

residencial ainda em fase de finalização (Versailles), embora já haja moradores; e o 

terceiro dividido em quatro loteamentos, sendo dois residenciais (Kandinsky e Ópera 

Prima), um com uma construção inacabada e abandonada e o outro vago; HM 04, 

dividido em cinco loteamentos, dentre eles três estão vazios, um possui um residencial 

ainda em construção (Maranata) e o outro possui dois residenciais horizontais (Portal 

do Vale e Madri). A figura 2 mostra os lotes vazios em cinza e, em vermelho, os 

vinculados a HM. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Avaliação dos lotes vazios e HM da quadra 208Norte 

 
 

 

Na 304 Norte, foram encontrados 127 lotes, sendo 61 deles habitacionais; 62 

comerciais e quatro de habitações multifamiliares. Identificou-se a carência de 

equipamentos urbanos e de áreas utilizadas dentre as destinadas ao comércio, visto 

que apenas seis dos lotes destinados à atividade comercial estão ocupados, e dois 

deles ainda estão em construção. A figura 3 mostra os lotes vazios em cinza e, em 

vermelho, os vinculados a HM. Há também, segundo a Lei de uso e ocupação do solo 

(anexo1), a alteração do lote 03, conjunto QC 02, alameda 5, que deixou de ser 

comercial e passou a ser residencial, embora ainda esteja baldio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3: Avaliação dos lotes vazios e HM da quadra 304 Norte 



A quadra 406 Norte, conforme figura 4, possui poucos lotes residenciais vazios. 

Em contraste, ainda há um grande número de lotes comerciais sem qualquer uso. Não 

há o uso adequado das APMs (áreas públicas municipais), incluindo a grande praça 

central da quadra, que até hoje não foi realizada. Esse fator gera grande carência de 

um lugar que proporcione esporte e lazer na quadra 406 Norte. A quadra apresenta 

muito potencial de desenvolvimento na área comercial, e com o uso adequado de suas 

áreas públicas poderá proporcionar um excelente lugar para moradia e lazer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: mapa de satélite da quadra 406 norte 

 

A quadra 405 Norte, conforme figura 5, possui uma ocupação relativamente alta, 

pois foi a maior em extensão até o momento, com 762 lotes residenciais, sendo que 

apenas 3,2% deles são lotes baldios e 148 lotes comerciais, sendo 95 deles vazios. Os 

tipos de comércio encontrados na quadra são: oficinas, consultório odontológico, 

escritório de contabilidade, pastelaria, panificadora, loja de materiais para construção, 

salões de beleza, distribuidoras de gás, auto peças, restaurantes, supermercados, 

assistência técnica em refrigeração, bares e instituições religiosas. As áreas públicas 

ocupadas da quadra se resumem em Unidade de Saúde, Escola Municipal e uma 

Praça, localizada nas APMs 02 e 06. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5: Avaliação dos lotes vazios e HM da quadra 405 Norte 



CONCLUSÕES 
 

O desenvolvimento dessa pesquisa possibilita uma visão mais profunda dos 

problemas da cidade de Palmas- TO, principalmente no que diz respeito a sua 

expansão. A análise das quadras por meio desta pesquisa de campo permite a 

obtenção de dados condizentes com a realidade. Algumas problemáticas foram 

levantadas no decorrer desse trabalho, como a especulação imobiliária que 

impossibilita a consolidação das quadras. 
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RESUMO  
As reflexões a respeito do ensino de história são necessárias. Por meio das principais 
obras e textos de Jörn Rüsen são possíveis diversas reflexões sobre a teoria da ciência 
histórica. Voltando-se para a área da educação, Rüsen se mostra preocupado com o 
ensino de história e suas concepções teóricas são referências para importantes 
pesquisadores. Este trabalho parte das definições teóricas de Rüsen no que se refere 
ao ensino de história, com ênfase nos conceitos: didática da história e consciência 
histórica. Ancorando-se em fontes bibliográficas do campo histórico,o autor busca 
desenvolver uma discussão teórica relacionada ao campo do ensino-aprendizagem de 
história. Desenvolvendo o esforço de narrar conceitos e definições trabalhadas pelo 
autor em suas produções, esta pesquisa tem o intuito de contribuir com o debate a 
respeito do entendimento e compreensão da teoria do ensino de história desenvolvida 
e defendida por Rüsen. A partir das análises constatamos que a didática da história é 
uma ciência do aprendizado histórico, e este aprendizado faz parte da construção de 
uma consciência histórica.  
Palavras-Chave: Ensino-aprendizagem de história. Didática da História. Consciência 
Histórica. 
 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho nasceu de dois contextos interligados. Primeiro, o interesse pelo 

ensino-aprendizagem de História e o contato com parte da obra do teórico alemão Jörn 

Rüsen. Segundo a participação no Grupo de Pesquisa: História, Didática da História e 
 

Narrativas  nas  perspectivas  de  Paul  Ricouer  e  Jörn  Rüsen,29  grandiosas  são  as 
 

contribuições deste autor a partir das últimas décadas do século XX e início do século 

XXI. 
 

Jörn Rüsen nasceu em Duisburg, e estudou história, filosofia, pedagogia e literatura 

na Universidade de Colônia, na Alemanha. Em 1966. obteve o título de doutor com a tese 

sobre Johann Gustav Droysen (1808-1884).
30

 Rüsen teve o privilégio de ser sucessor de 

Reinhart Koselleck (1923-2006) na cátedra da Universidade de Bielefeld 
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Ricoeur e Jörn Rüsen; E-mail: marcos_edilson@yahoo.com.br  
29Grupo de Pesquisa cujas atividades foram iniciadas em junho de 2013, no curso de História da 
Universidade Federal do Tocantins – UFT, campus de Araguaína-TO.  
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Filologia e Filosofia em Berlim, desenvolvendo as atividades de filólogo, tradutor, historiador e teórico da 
história. Foi um dos maiores historiadores do século XIX de origem Alemã, porém, pouco lembrando 
pelos estudiosos brasileiros. Seu maior contributo é em relação ao método histórico e a uma 
fundamentação teórica, que eleva a autonomia da história como ciência. 
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(1989-1997). Lecionou anteriormente nas Universidades de Bochum, Berlim e 

Braunschweig (1974-1989). Em decorrência de seus méritos ocupou a presidência 

(1997-2007) do Instituto de Ciências da Cultura (Kulturwissenschatfliches Institut – 

KWI). 
 

Rüsen acredita que construiu uma opinião padrão, em contrapartida, enganosa 

sobre a didática da história, conforme contexto alemão, porém não só restrito a ele. 
 
Desta forma, a didática da história seria uma disciplina que faria apenas “a mediação 

entre a história como disciplina acadêmica e o aprendizado histórico e a educação 

escolar”.31 A problemática ocorre devido ao distanciamento da didática da história com 

o ofício do historiador, essa faria assim uma transposição das pesquisas acadêmicas 

para o meio escolar. Anteriormente ao século XIX, momento em que os historiadores 

não eram denominados “cientistas”, e que a história não era uma atividade reconhecida 

profissional e academicamente, havia a preocupação em relacionar 

história/ensino/aprendizagem, preocupação que se perdeu com a racionalização da 

história. Conforme Rüsen 

 

 

Devido à crescente institucionalização e profissionalização da história, a 

importância da didática da história foi esquecida ou minimizada. Durante o 

século XIX, quando os historiadores definiram sua disciplina, eles começaram 

a perder de vista um importante princípio, a saber, que a história é enraizada 

nas necessidades sociais para orientar a vida dentro da estrutura tempo.32 

 

Nesse sentido, a didática da história reconhecida como fundamental e utilitária 

foi posta de lado, por certo tempo, cedendo lugar à metodologia da pesquisa histórica, 

ou seja, a uma história científica que conduziu à “irracionalização”33 da história. Para 

Rüsen esse processo deve ser revertido, retomando-se o âmbito perdido da 

autoconsciência histórica. Porém, até 1960, a didática da história na Alemanha era 

guiada pela necessidade de treinamento pragmático e teórico de professores de 

história, direcionada para uma metodologia de instrução em história. Os historiadores 

consideravam que a história legitimava-se apenas pela sua existência. Assim, a história 

e a didática da história ficavam em campos opostos. Mas, conforme Rüsen, entre 1960 

e 1970, a concepção que se tinha que a história se legitimava apenas por sua 

existência caiu por terra. Assim, os historiadores se depararam com uma história 

relacionada à vida cultural e a educação, uma história próxima das demais ciências 

 
 
31RÜSEN, Jörn. Didática da História: passado, presente e perspectivas a partir do caso alemão. In: 
SCHMIDT, Maria Auxiliadora Moreira dos Santos; BARCA, Isabel; MARTINS, Estevão de Rezende 
(org.). Jörn Rüsen e o ensino de história. Curitiba: Ed. UFPR, 2011. p. 23. 
32RÜSEN, op. cit., p. 25. 
33Termo utilizado por Rüsen em: RÜSEN, op. cit., p. 25. 



sociais, que têm como função a orientação para a vida prática. 
 

A respeito do conceito de consciência histórica cabe a seguinte pergunta: o que 

seria consciência histórica? Certamente, complexa é a resposta para esta pergunta. 

Mas é a chave do pensamento de Rüsen com relação à aprendizagem histórica e a 

didática da história. Para Rüsen, “consciência histórica é uma categoria geral que não 

apenas tem relação com o aprendizado e o ensino de história, mas cobre todas as 

formas de pensamento histórico; através dela se experiencia o passado e o interpreta 

como história”.34 Desse modo, a consciência histórica pode ser compreendida como 

uma orientação no tempo, em que se faz um “passeio”, partindo do presente ao 

encontro do passado, para que se ilumine o futuro. 
 

Definimos como objetivo deste trabalho a análise das concepções de Didática da 

História e Consciência Histórica segundo o historiador Jörn Rüsen, a fim de 

compreender parte de suas perspectivas sobre o ensino-aprendizagem de História, 

cabendo a nós uma análise das concepções destes conceitos. 

 
 

METODOLOGIA 
 

A pesquisa adota o método da análise historiográfica como forma de se construir 

um conhecimento cientificamente conduzido. Historiografia, conforme o sentido que 

aqui empregaremos, significa o exame da escrita, dos métodos e das interpretações 

produzidas pelo conjunto dos historiadores. Dessa forma, a historiografia se volta para 

a produção dos variados discursos históricos. Ela reflete sobre os historiadores e suas 

obras, considerando sempre sua historicidade, ou seja, sua relação com o tempo e o 

espaço em que foi produzido. 
 

Dessa forma, o conhecimento histórico comporta sua própria historicidade. Ele 

deve ser compreendido enquanto um exercício de memória, na medida em que 

recupera o saber produzido a cada geração e não admite o “ponto zero” do 

conhecimento. Mas, em que consiste o método da crítica historiográfica? Benedetto 

Croce, historiador e crítico italiano, tentou estabelecer, no século XIX, as bases para 

uma crítica historiográfica conveniente. Ele entendia que a historicidade podia ser 

apreendida em distintos níveis: um ato de pensamento, um ato de compreensão, uma 

dúvida e, portanto, um problema; uma exigência da vida prática e um problema teórico. 

Esta forma de ver remete para o fato de que cada geração conhece mais e melhor o 

 
 
 
 
 

 
34RÜSEN, op. cit., p. 36. 



passado que a precedente, daí a “retificação” constante das versões anteriores, do 

passado histórico.35 

 
Júlio Aróstegui, historiador espanhol, defende esta concepção cognoscitiva na 

construção do conhecimento histórico. Para ele, “o trabalho profissional do historiador 

não é conjunto de atividades arbitrárias, meramente empíricas, subjetivas e ficcionais, 

mas diz respeito, principalmente, a atividades que tendem a estabelecer conjunturas 

sujeitas a regras ou princípios reguladores, a um método”.36 Assim, Aróstegui reforça a 

ideia de que a prática historiadora comporta o rigor metodológico dos procedimentos da 

ciência. Por outro lado, segundo o autor, o objetivo do historiador é sempre buscar para 

os processos históricos explicações demonstráveis, intersubjetivas, contextualizáveis 

como as da ciência. 
 

Estas questões integram a compreensão do discurso histórico em Jörn Rüsen. 

Portanto, segundo a prescrição deste autor, é necessário perceber a historicidade de 

cada obra e situar cada historiador em seu próprio tempo. Pois, somente assim será 

possível compreendê-los. Será com os recursos lógicos/subjetivos da crítica 

historiográfica que pretendemos compreender e interpretar o pensamento do autor. 

 
 

RESULTADOS 
 

A partir da análise dos conceitos de didática da história e de consciência 

histórica, e respectivamente suas relações com o ensino e a aprendizagem de história, 

observamos que para Rüsen o termo “didática da história” vai bem além da concepção 

pedagógica tradicional, possuindo ligações com as funções práticas do conhecimento 

histórico, ou seja, com a formação histórica dos indivíduos, envolvendo processos de 

experiência, interpretação, socialização e individuação, ligados a formação de uma 

identidade histórica.37 Desta forma, a didática da história não se reduz a uma 

metodologia de ensino, pois, o ensino de história não pode ser apenas transmitido, pelo 

fato de que não se transmite a consciência histórica, ao contrário, ela é um processo 

em contínua formação para a vida prática. 
 

Quando Rüsen constrói os conceitos de didática da história e consciência 

histórica se preocupa em construir uma teoria da história como orientação para a vida 

prática. Através de suas formulações teóricas pós-guerra, preocupa-se com 

constituição de sentido por meio da história. Desta forma, o aprendizado histórico é um 

 

 
35CROCE, Beneddeto. A história: pensamento e ação. Rio de Janeiro: Zahar, 1962. 
36ARÓSTEGUI, Júlio. A pesquisa histórica: teoria e método. Bauru: Edusc, 2006, p.79.  
37RÜSEN, Jörn. História Viva. (1986). Teoria da História III: formas e funções do conhecimento 
histórico. Vol. 3. Trad. De Estevão de Rezende Martins. Brasília: Ed. UNB, 2010. p. 87. 



dos meios de construção de sentido da vida dos indivíduos, sentido este que é 

orientação cultural para o meio social. 

 
 

CONCLUSÕES 
 

A teoria de Rüsen trouxe importantes contribuições para os campos do 

conhecimento histórico e educacional. Partindo de uma Teoria da História como 

orientação para a vida prática. No entanto, concluímos que as concepções de Rüsen a 

respeito da didática da história e da consciência histórica são reflexos de uma 

perspectiva social e cultural que visa uma educação humanitária a caminho de uma 

transformação pessoal e social. 
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RESUMO  
Este artigo aborda as perspectivas para o agronegócio no cenário nacional. A 
disponibilidade de terras, água, e o clima favorável são os principais fatores que 
estimulam o desempenho positivo do agronegócio nacional, gerando forte influência na 
economia do país, como pode ser observdo por meio da balança comercial, da geração 
de emprego, e de diversos outros indicativos. O agronegócio ainda tem muitos desafios 
a serem superados, porém as perspectivas são bastante favoráveis, já que o 
agronegócio apresenta muitas vantagens do ponto de vista natural e econômico, 
podendo o país explorar melhor suas potencialidades.  
Palavras-Chave: Desafios. Potencialidades. Resultados. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Agribusiness, ou Agronegócio pode ser definido como o conjunto de todas as 

operações e transações envolvidas desde a fabricação dos insumos agropecuários, 

das operações de produção nas unidades agropecuárias, até o processamento e 
 
distribuição  e  consumo  dos  produtos  agropecuários  “in  natura”  ou  industrializados 
 

(ARAÚJO, 2003, p.28). 
 

O Agronegócio envolve diversas finalidades, como o suprimento à produção 

agropecuária, a produção agropecuária propriamente dita, a transformação, o 

acondicionamento, armazenamento, distribuição, consumo e serviços complementares 

(políticas públicas, publicidade, bolsas de mercadorias, etc.). 
 

O agronegócio nacional desempenha papel de grande importância para 

economia brasileira. Muitos são os fatores capazes de explicar o desempenho positivo 

do agronegócio brasileiro. A disponibilidade de terras, clima favorável, disponibilidade 

de água, recursos humanos, organização produtiva, crédito agrícola, pesquisa e 

desenvolvimento, entre outros. Todos esses fatores fazem do Brasil um dos maiores 

exportadores mundial de soja em grão, carne de frango, carne bovina, açúcar, etanol, 

suco de laranja, café, fumo, além de ser grande fornecedor de óleo e farelo de soja, 

milho, algodão e carne suína. 
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As perspectivas para o crescimento da economia brasileira não são favoráveis. 

No entanto, o agronegócio tem forte potencial de crescimento e exerce papel crucial na 

economia, principalmente em 2015, pois possivelmente será o único setor com 

crescimento significativo, diante da crise vivenciada no País. Segundo dados do 

CEPEA (2014), em termos de potencial, o Brasil tem vocação para ir ainda mais longe 

e oferecer ao mundo, de forma sustentável, alimentos de qualidade, em abundância e a 

preços competitivos (CEPEA, 2014). 
 

A geração de empregos e o custo para cada emprego gerado comparado à 

absorção dos gastos familiares se tornam fatores expressivos para o agronegócio 

nacional. Representando o PIB brasileiro e tendo fundamental importância na balança 

comercial, o agronegócio participa da pauta de exportação e é altamente superavitário, 

o que contribui essencialmente para evitar os déficits comerciais do Brasil. 

 
 

METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada para esta pesquisa foi do tipo exploratório, descritivo e 

bibliográfico, com procedimentos de coleta de dados primário e secundário relacionado 

às perspectivas para o agronegócio nacional. O intuito desta pesquisa foi obter 

informações, para interar os produtores e agricultores sobre as perspectivas futuras 

para o agronegócio brasileiro. Posteriormente, os dados obtidos foram analisados e 

sistematizados de forma a fundamentar conceitos, objetivando compartilhar 

informações com aplicabilidade aos agricultores, evidenciando os aspectos favoráveis 

para o crescimento do agronegócio. 

 
 

RESULTADOS 
 

O agronegócio é de fundamental importância para economia nacional, tendo 

grande importância em diversos setores da economia. A Balança comercial é o 

indicador econômico que representa a relação entre o total de exportações e 

importações de bens e serviços de um país em determinado período. Comparando o 

saldo da balança comercial atual, com o saldo do ano anterior, os resultados nas 

exportações não são favoráveis. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conforme a gráfico 1, em maio de 2015, as exportações brasileiras do 

agronegócio somaram US$ 8,64 bilhões, uma queda de 10,5% em relação ao mesmo 

mês em 2014. As importações de produtos do setor foram de US$ 1,03 bilhão, de 

modo que o saldo da balança foi positivo em US$ 7,61 bilhões. Os cinco principais 

setores exportadores do agronegócio foram: complexo soja, carnes, produtos florestais, 

complexo sucroalcooleiro e café. Estes cinco setores representaram, em conjunto, 

79,2% do total das exportações do agronegócio entre janeiro e maio de 2015. No 

mesmo período de 2014, as exportações desses setores foram de 81,9%, ou seja, 

houve uma queda nas vendas para outros setores (MAPA, 2015). 
 

O desempenho positivo do agronegócio brasileiro se deve a algumas vantagens: 
 

 Disponibilidade de terra: apesar do País ocupar boa parte de sua área 

territorial com a atividade agropecuária, a atividade agrícola utiliza somente uma 

pequena parte da área total do País, percentual que pode crescer com a ocupação de 

áreas de pastagens, muitas delas degradadas ou mal aproveitadas.


 Clima favorável: a variabilidade climática permite que o País diversifique 

a produção com produtos de clima tipicamente temperado a produtos de clima tropical;


 Disponibilidade de água: concentra uma porcentagem significativa da 

água doce do planeta;


 Recursos humanos: altamente capacitados e com vocação para as 

atividades agropecuárias;


 Organização produtiva: tem-se a produção integrada nas carnes de 

frango, suíno, tabaco e algumas frutas, além das tradicionais cooperativas 

agropecuárias;


 Crédito agrícola;



 Pesquisa e desenvolvimento: através de investimentos públicos e 

privados em pesquisa foi possível o desenvolvimento de cultivares mais produtivos, 

adaptados, e resistentes a determinadas condições;


 Utilização intensiva de insumos agropecuários: fertilizantes, herbicidas, 

fungicidas, inseticidas.


O agronegócio vem aumentando e permanecendo consistente na economia 

brasileira. As projeções estatísticas indicam que o potencial do setor deve aumentar 

ainda mais devido ao crescimento populacional. Este cenário externa que a demanda 

por alimentos aumentará vertiginosamente e que, possivelmente, os países 

superpopulosos terão dificuldade de atender as demandas devido ao esgotamento de 

áreas agricultáveis favorecendo o agronegócio nacional. O Brasil detém terras 

abundantes, planas e baratas, dispõe de produtores rurais experientes e capazes de 

transformar essas potencialidades em produtos comercializáveis além da detenção de 

um fundamental estoque de conhecimentos e tecnologias agropecuárias. Estes são 

pontos que reforçam a importância do agronegócio no Brasil, além de sua grande 

competitividade, utilização de alta tecnologia e geração de empregos e riquezas para o 

país. 

 
 

CONCLUSÃO 
 

Ainda são muitos os desafios a serem superados no agronegócio brasileiro, 

porém as terras abundantes, potencial de produção, e climas favoráveis, superam 

qualquer problema, fazendo do agronegócio o carro chefe da economia nacional. 
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RESUMO  
O projeto atual baseia-se em um sistema de modulação por largura de pulso ao qual 
pretende-se conhecer através da prática esse tipo de modulação por meio da análise 
do sinal gerado pelo CI 555 e verificação visual de RPM do motor.  
Palavras-chave: Modulação. Pulso.Sinal. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O projeto abaixo apresentado é de autoria de outrem, cabendo aqui apenas o 

seu estudo, bem como a sua montagem prática para fins didáticos. O circuito encontra-

se no site www.sentex.ca/~mec1995/circ/pwm555.html. 

 

METODOLOGIA 

 

O projeto do sistema de PMW tem caráter argumentativo e foi realizado a partir 

de dados e informações buscados em livros e internet. 
 

O funcionamento do experimento será mostrado através do método descritivo. 
 
 

RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1 – Circuito PMW a ser recriado. 
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Figura 2 – Diagrama em bloco do circuito. 

 

O diagrama em bloco da figura 2, foi criado para representar o funcionamento do 

circuito da figura 1 e mostra a visão geral de funcionamento do circuito PWM. As 

divisões julgadas mais importantes em bloco podem ser abaixo descritas: 

Potenciômetro e componentes afins, responsáveis pelo sinal de referência ao CI 555 

para a geração do sinal PWM. 

 

CI 555: Responsável pelo chaveamento do mosfet de potência. 
 

Mosfet de potência: Transistor de efeito de campo - metal - oxido - semicondutor. 

Responsável pela alimentação do motor. 
 
Motor: Do tipo DC de 12V de 560mA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3 – Circuito PWM no proteus 
 

O circuito da figura 1 foi montado no proteus em sua quase totalidade e está 

representado através da figura 3 acima. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4 – Montagem do circuito no protoboard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5 – Circuito PWM no proteus com giro horário 
 

Após a montagem do circuito no proteus, a simulação foi iniciada com a 

indicação do motor DC de 12V girando em sentido horário. Pela análise do circuito, 

tem-se em mente que o motor realizará giro para apenas um dos lados, uma vez que o 

potencial positivo da fonte está sempre em um dos lados do motor, ou seja, a corrente 

tem apenas um sentido. 
 

Caso haja a necessidade de alterar o sentido de giro, será necessária a inversão 

das pinagens do motor. O presente circuito trata apenas do controle da rotação do 

motor DC através do método PWM. A montagem no protoboard conforme a figura 3 

comprovou a simulação realizada no proteus, ou seja, o motor girou no sentido horário. 

Como foi representado no diagrama bloco, figura 2, haverá uma parte do circuito 

responsável pelo sinal de referência ao CI 555 para o controle da largura de pulso. O 



circuito da figura 1 está preparado para operar como um oscilador estável, figura 6, a 

fim de gerar sinal retangular no pino 3 (output) que se altera a partir do potenciômetro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6 – CI 555 na configuração estável 
 

A alteração do sinal da porta 3, garante para o gate do mosfet um chaveamento 

simétrico, sendo que na parte alta (on) do sinal ele conduz (mantém um terra no pino 2 

do motor) e na parte baixa (off) do sinal ele bloqueia e mantém o motor desligado. 
 

A figura 7 abaixo mostra a forma de onda lida pelo osciloscópio durante a 

rotação quase máxima, em torno de 90%, do motor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7 –Pino 3 do CI-555 - 90% ON 
 

A figura 8, abaixo, mostra a forma de onda lida pelo osciloscópio durante 

a rotação mediana, em torno de 50%, do motor. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 8 – Pino 3 do CI-555 - 50% ON Fonte: 
 

Na figura 9, abaixo, a leitura da forma de onda em aproximadamente 10% 

em estado ligado e 90 % em estado desligado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 9 – Pino 3 do CI-555 - 10% ON 
 

A percentagem de condução do mosfet em um período, determina a tensão 

média na carga que se mostrou de 10 a 90 por cento da tensão nominal do motor e 

assim o seu controle de RPM através do pulso PWM inserido no gate do mosfet 

através do pino 3 do CI-555. Através da figura 10, abaixo, isso pode ser resumido. 



Figura 10 – Forma de onda no pino 3 do CI-555 
 
 
 

CONCLUSÕES 

 

Os objetivos almejados certamente foram alcançados e as expectativas foram 

superadas. O entendimento do estudo teórico sobre controle PWM foi complementado 

com a prática realizada em laboratório. 
 

O estudo aprofundado do funcionamento de cada componente é muito 

importante para a montagem e posterior análise de funcionamento de um circuito, 

assim como para a realização de uma alteração como a substituição de um 

componente não encontrado no mercado local. 
 

A aplicação de circuitos que trabalham com PWM é muito vasta, como em 

controle de motores que se aplicam em diversas atividades, controle de intensidade 

luminosa, sistemas de injeção eletrônica, fontes chaveadas, controle de válvulas entre 

outros. Seu conhecimento é relevante para o profissional de engenharia elétrica e isso 

pode trazer facilidades ao seu dia-a-dia de trabalho diante de sistemas cujo método é 

aplicado. 
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RESUMO  
Placas de alumínio e cobre são materiais não magnéticos, ou seja, são fracamente 
atraídos pelos imãs, ao serem colocadas em um pêndulo, entre dois imãs dispostos 
com pólos diferentes, terão sua velocidade reduzida rapidamente. As cargas elétricas 
que estão presentes, em movimento relativo ao campo magnético, estão sujeitas às 
forças magnéticas, e com isso as cargas terão movimento perpendicular ao campo 
magnético aplicado. Ao se dar esse movimento, essa placa irá gerar uma corrente 
chamada corrente de Foucault, fato que ocorre devido ao surgimento de correntes 
parasitas no interior das placas. Essas correntes são produzidas pela variação do fluxo 
magnético, descrevendo assim o princípio de funcionamento do freio magnético por 
meio da lei de Michael Faraday e Heinrich Lenz.  
Palavras-chave: Campo Magnético. Correntes de Foucault. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Na maioria das vezes, as pessoas pensam que a eletricidade é algo normal no 

dia a dia e que está e estará sempre disponível. A sociedade, ao se deparar sem a 

eletricidade por apenas alguns instantes, perceberá a formação de um caos com 

problemas que poderão comprometer, de forma direta, a vida do ser humano, gerando 

um grande desconforto e fazendo com que as atividades rotineiras sejam afetadas. 
 

Em 1831, Michael Faraday e Joseph Henry descobriram de forma individual, que 

o campo magnético pode produzir corrente elétrica em um circuito fechado, mas só 

acontecerá se apenas o fluxo magnético for variante no tempo. 
 

Com as publicações de Faraday, hoje se conhece a indução eletromagnética. 

Em seus experimentos, Faraday utilizou um anel de ferro e duas bobinas de fio 

isoladas, a bobina primária é conectada a uma bateria e a bobina secundária é 

conectada a um galvanômetro, que indica o fluxo de corrente através de um condutor e 

também indicando o sentido do fluxo de corrente. Quando a bobina primária é 

submetida a uma tensão, o galvanômetro indica uma pequena corrente na bobina 

secundária, mas logo após a aplicação da tensão, o ponteiro do galvanômetro voltara a 

0 (Zero), e quando a tensão na bobina primária era desconectada o galvanômetro 

indica uma pequena corrente, mas em sentido diferente. 
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Com um imã em forma cilíndrica ou em barra chega-se aos mesmos resultados 

em que foram utilizados o anel de ferro e a bobina primária e secundária. Enquanto o 

campo magnético da bobina estiver variando, sempre surgirá nela uma corrente. 
 

Esses princípios da indução eletromagnética são utilizados no funcionamento do 

gerador elétrico dos dias atuais, contudo a corrente induzida percorre em sentido 

diferente independentemente se o campo magnético gerado está diminuindo ou 

crescendo. Por que isso acontece? Em 1834, Heinrich Lenz identificou que a corrente 

induzida gerada pelo campo magnético do imã também gerava seu próprio campo 

magnético oposto. 

 
 

METODOLOGIA 
 

O desenvolvimento deste trabalho acadêmico se deu por meio de pesquisas 

bibliográficas e materiais já publicados sobre os assuntos em diversos sites de 

pesquisas acadêmicas, tendo em vista o aperfeiçoamento do conhecimento da indução 

eletromagnética e também de suas principais leis, como a de Faraday e Heinrich Lenz. 
 

Deste modo, colocando em prática o que se foi ministrado em sala de aula, 

durante a disciplina de eletromagnetismo.Foram realizadas algumas experiências sobre 

o tema, essas experiências foram realizadas na residência de um dos integrantes do 

grupo de estudo. Nelas, utilizou-se alguns objetos como imãs neodímio, placas de 

alumínio, e tubos de cobre e alumínio com o objetivo de demonstrar a indução 

eletromagnética e o princípio do freio magnético. 
 

 Primeira experiência:


Foi fabricado um suporte com base de madeira, duas barras de ferro com 20 cm 
 

de altura e separadas por 8 cm, entre elas havia dois imãs de neodímio separados por 

2 cm, tal suporte usado para sustentar um pêndulo de 12 cm acoplado com uma chapa 

de alumínio (Figura – 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Pêndulo para os testes. Fonte – Projeto 



 Segunda experiência:
 

Utilizou-se uma chapa de alumínio com 28 cm de comprimento por 12 cm de 

largura, uma moeda e um imã neodímio (Figura – 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2 – Chapa de Alumínio Inclinado. Fonte – Projeto 
 

 

 Terceira experiência:
 

Utilizou-se tubo de cobre e de alumínio ambos com 50 cm de comprimento e 12 mm 

de diâmetro, também dois imãs e um pedaço de ferro, com aproximadamente as 

mesmas medidas (Figura – 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Suporte de Tubos. Fonte - Projeto 
 

 

RESULTADOS 
 

Para entender melhor os conceitos da lei de Michael Faraday e Heinrich Lenz nos 

princípios do freio magnético foram realizadas as seguintes experiências. 
 

 Primeira Experiência:
 

Para a execução da experiência foi utilizado um suporte com duas barras de 

ferro separadas, e entre elas dois imãs de neodímio separados por 2 cm, com suporte 

para sustentar um pêndulo com uma chapa de alumínio. 
 

Ao soltar um pêndulo de alumínio sem a presença de imãs responsáveis pelo 

campo magnético verificou-se que o pêndulo oscilava algumas vezes antes de parar. 

Com a presença dos imãs neodímios isso não aconteceu, pois, o pêndulo pára 



rapidamente ao entrar no campo demonstrando. Isso se dá pelo fato da variação do 

fluxo magnético no pêndulo de alumínio que faz gerar uma corrente parasita 

absorvendo rapidamente a energia do sistema por efeito Joule. Ao se utilizar no mesmo 

experimento um pêndulo de alumínio com furos e outro com cortes, percebeu-se que 

no pêndulo de alumínio com furos a frenagem acontece mais lentamente, devido a uma 

menor área para a formação dessas correntes, já no pêndulo de alumínio com cortes 

percebemos que a frenagem se torna bem mais lenta devido aos cortes e a menor área 

que diminui a presença das correntes parasitas. (Tabela - 1). 

 
 

CHAPA DE ALUMÍNIO TEMPO (s) 
  

Preenchida 0.15 
  

Perfurada 0.27 
  

Cortada 1.27 
  

Tabela 1 – Tempo de Frenagem 
 

 

 Segunda Experiência:


Para a execução da experiência utilizou-se uma chapa de alumínio condutora 
 

não magnética, moeda e imã neodímio. A a chapa de alumínio foi colocada em uma 

inclinação aproximada de 45º e, logo em seguida, deixou-se descer sobre ela um imã. 

Verificou-se a duração até o final do percurso. 
 

Em seguida, foi-se realizado a experiência com uma moeda material não 

magnético. E verificou-se a duração de seu deslocamento até o final do percurso. 
 

O imã ao se deslizar na chapa de alumínio condutora não magnética induz uma 

pequena corrente na chapa, esta corrente gera o seu próprio campo magnético que se 

opõem ao campo do imã, portanto sua queda é bem mais lenta que a da moeda que é 

um material não magnético, onde não resultará em corrente na sua passagem pela 

chapa (Tabela - 2). 

 
 

MATERIAL TEMPO (s) 
  

Imã 2,28 
  

Moeda 0,19 
  

Tabela 2 – Tempo de queda dos materiais 
 

 

 Terceira experiência:



Na realização da última experiência, foi utilizado tubo de cobre e alumínio, os dois 

com 50 cm de comprimento e 12 mm de diâmetro, e dois imãs neodímio, com as 

mesmas medidas. 
 

Foram fixadas em suportes as barras de cobre, alumínio condutor não magnético na 

posição vertical. Em seguida, deixou-se em queda livre um imã na parte interna do tubo 

de cobre e verificou-se a duração de sua queda em todo percurso. Logo após, foi 

realizada a experiência com o tubo de alumínio e verificou-se a duração de sua queda 

em todo percurso. (Tabela – 3). 

 
 

MATERIAL TEMPO (s) 
  

Alumínio 1,06 
  

Cobre 1,24 
  

Tabela 3 – Tempo de queda em materiais diferentes. Fonte - Projeto 

 

CONCLUSÃO 

 

Em virtude do que foi mencionado sobre o tema proposto, concluiu-se que pode-

se utilizar as correntes parasitas (Correntes de Foucault) em determinadas ocasiões 

para benefício, um exemplo é como um freio magnético citado neste experimento. O 

presente trabalho oportunizou a verificação de uma aplicação para teoria vista em sala 

de aula. 
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RESUMO  
O experimento foi conduzido no laboratório de sementes da Faculdade Católica do 
Tocantins – FACTO, em condições não controladas de temperatura, e umidade de 
excussão. Teve como objetivo avaliar a quebra de dormência das sementes de 
Bindens pilosa testando cinco doses de ácido indolbutirico (500; 1000; 1500; 
2000mg/L). A avalição ocorreu em um período de sete dias contando do dia da 
implantação até a total germinação de todas as sementes.  
PALAVRAS-CHAVE: Germinação. Picão preto. Planta daninhas. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

Bindens pilosa vulgarmente conhecida como picão-preto, é uma planta originária 

da América tropical, largamente dispersa em várias regiões do mundo, ocorrendo em 

maior quantidade na América do Sul. No Brasil, é encontrada em praticamente todo o 

território nscional, com maior concentração nas áreas agrícolas da região centro-oeste. 

O ácido indolbutirico na botânica auxilia no processo de enraizamento na estaquia ou 

nos cortes. 

 
 

METODOLOGIA 
 

O experimento foi conduzido no laboratório de sementes da Faculdade Católica 

do Tocantins -FACTO, campus de Ciências Agrárias e Ambientais, localizado na 

Rodovia TO-050, Loteamento Coqueirinho, Lote 07, Palmas-TO, utilizando 

delineamento experimental de blocos inteiramente casualizados com cinco 

concentrações do ácido indolbutirico (500; 1000; 1500; 2000mg/L), cada um com 

quatro repetições contendo 10 sementes embebecidas por um período de sessenta 

minutos. 
 

Foi utilizado um lote de 200 sementes de picão-preto colhidas durante o mês 

de agosto de 2015, em uma das áreas experimentais da FACTO sem trabalhos 
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implantados. As sementes estavam armazenadas em condições não controladas de 

temperatura e umidade de excussão, em caixas gerbox contendo duas folhas de papel 

filtro no fundo e uma tampa evitando a interferência da luminosidade. 
 

Durante a realização, o experimento foi mantido úmido com água destilada por 

um período de avaliaçãoque se prolongou até o final das germinações, durante 7 dias. 

 
 

RESULTADOS 
 

Por meio da análise de variância (ANOVA) e seguida pelo teste de Tukey, 

observou-se que não houve variação estatística significativa nas médias entre as 

diferentes concentrações do ácido indolbutirico demonstrado nas tabelas abaixo. 

 
 

Tabela 01. Análise de variância do teste de quebra da dormência de sementes de 
 

Bindens pilosa. 

 

FV GL SQ QM F 
     

TRATAMENTOS 4 2.50000 0.62500 0.4167 ns 

RESÍDUO 15 22.50000 1.50000  
     

TOTAL 19 25.0000   
 

*Significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01), **Significativo ao nível de 5% 

de probabilidade (01 = < p < .05), ns não significativo (p >= .05) 

 

Tabela 02. Média dos Tratamentos.  

TRATAMENTOS MÉDIAS 
   

T1 (TESTEMUHA H2O) 8.75 a 

T2 (CONCENTRAÇÃO DE 500mg/L) 8.25 a 

T3 (CONCENTRAÇÃO DE 1000mg/L) 9.00 a 

T4 (CONCENTRAÇÃO DE 1500mg/L) 8.00 a 

T5 (CONCENTRAÇÃO DE 2000mg/L) 8.50 a 
   

 CV% 14.41 
 

Estudos realizados pela Universidade de Cruz Alta com o ácido indolbutirico em 

concentrações de 0; 10 e 100mg/L na germinação do Cedro, demonstraram que também 

não houve resultado significativo entre os tratamentos, portanto não há necessidade do 

ácido para germinação. 



CONCLUSÃO 
 

As diferentes concentrações do ácido indolbutirico não demonstram 

diferenciação ou precocidade na quebra de dormência das sementes de Bindes pilosa. 
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RESUMO 
 

No Brasil, a tecnologia está sendo cada vez mais inserida na bovinocultura de corte no 
intuito de aumentar cada vez mais a produção. No entanto, ainda enfrenta alguns 
obstáculos. O Rhipichepalus (Boophilus) microplus é o carrapato do boi, ectoparasita 
que causa prejuízos significativos à pecuária. A maneira correta de manejo contra ele é 
se dá pelo uso de carrapaticidas. No entanto, os carrapatos adquirem resistência aos 
princípios ativos dos produtos. O seu ciclo de vida não é comprende apenas o animal, 
isso dificulta ainda mais o trabalho de controle e combate realizado por técnicos. Diante 
disso, pode-se afirmar que a erradicação do parasita não é tarefa fácil e, muitaz vezes, 
o viável e a realização do controle deste ectoparasita. O correto é fazer um 
carrapaticidograma de cada propriedade para saber qual princípio ativo mostra uma 
melhor eficiência. Esta pesquisa teve como objetivo mostrar qual princípio ativo tem 
melhor performance na região central do Tocantins. 
 

Palavras Chaves: Biocarrapaticidograma; Ectoparasitas; Tocantins 

 

INTRODUÇÃO 
 

O Brasil por ter caracteristicas climáticas e expanção territorial favorável à 

produção gado de corte é um dos maiores produtores de carne bovina (GARCIA et al., 

2011). No entanto, essa produção poderia ser ainda melhor se não fosse a dificuldade 

de se controlar os parasitas. 
 

Os carrapatos são ectoparasitas hematófagos responsáveis pela transmissão de 

inúmeras doenças ao homem e aos animais. Rhipicephalus (Boophilus) microplus é a 

denominação científica do carrapato mais comum nos bovinos. Sua expansão se deu 

por meio das expedições exploradoras por meio das transferências de animais e 

mercadorias. Esse carrapato causa grandes prejuízos à pecuária brasileira, 

principalmente nas regiões onde se criam raças taurinas (gado europeu) e seus 

cruzamentos. (BASTOS et al, 2013) 
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Os carrapatos aderem ao hospedeiro ainda na fase de larva, após iniciarem o 

parasitismo, crescem ficando com aspecto ingurgitado e realizam mudas chegando à 

fase adulta. Após as fêmeas estarem alimentadas com o sangue, caem no solo e 

procuram um local protegido para realizar a postura de ovos. As fêmeas produzem 

milhares de ovos morrendo em seguida. (Labruna &Veríssimo, 2001) 
 

Os prejuízos causados pelo parasitismo desse carrapato à pecuária são 

inúmeros. Eles podem causar coceiras, perda de peso e, desvalorização do couro nos 

bovinos em decorrência de miíases causadas pelas picadas do parasita. Os carrapatos 

são, também, vetores de doenças como a babesiose e a anaplasmose que causam a 

tristeza parasitária bovina. Essa doença pode levar o animal a morte. Observa-se que 

são significativos os gastos com medicamentos e mão de obra. (Labruna &Veríssimo, 

2001) 
 

Para fazer o controle do carrapato é necessário o uso de carrapaticidas. No 

entanto, o uso inadequado desses produtos tem provocado o problema de resistência 

ao longo das últimas décadas, os produtos não estão mais combatendo os parasitas 

com a eficiência que deveriam (MARTINS, 2004). 
 

Furlong et al., (2004) afirmam que há comprovações de que, atualmente, está 

ocorrendo uma crescente resistência das populações de carrapatos dos bovinos, esse 

fato pode ser observado em quase todos os estados brasileiros. Sendo assim, o 

objetivo deste trabalho foi testar a eficiência de um acaricida à base de cipermetrina e 

clorpirifós em três diferentes propriedades na região central do Tocantins. 

 
 

METODOLOGIA 
 

Foram coletados carrapatos da espécie Rhipichepalus (Boophilus) microplus de 

bovinos e equinos em três propriedades, sendo duas no município de Palmas e outra 

no município de Guarai, TO. Os carrapatos foram colocados em recipientes fechados 

com furos nas tampas e, em seguida, colocados em caixas de isopor com gelo, para 

que entrassem em estado de hibernação. 
 

As amostras coletadas foram levadas ao laboratório de microscopia da 

Faculdade Católica do Tocantins onde se testou os princípios ativos cipermetrina e 

clorpirifos (Flytion®). A técnica utilizada para testar a eficácia do produto foi a descrita 

por Drummond et al. (1973). 
 

As teleóginas de cada propriedade foram pesadas e divididas em dois grupos: 

controle e tratado. O grupo tratado recebeu o carrapaticida que foi diluído de acordo 

com as especificações do fabricante. O grupo controle foi emergido em água. 



Posteriormente, os carrapatos foram colocados em placas de petri identificadas para 

observação da oviposição. Após a postura os ovos, eles foram pesados e 

acondicionados em tubos de ensaio para verificar o percentual de eclosão. 
 

Os dados coletados foram analisados de acordo com as fórmulas abaixo, 

descrita por Drumoond et al. (1973) e a partir do resultado foi avaliado a eficácia do 

produto à base de cipermetrina e clorpirifos no controle de carrapatos. 
 
Eficiência Reprodutiva (ER): 
 

ER = peso dos ovos x % eclosão x 20.000 peso 

das teleóginas 
 

A constante 20.000 significa o número estimado de ovos em 1g de ovos de 
 

Rhipicephalu (Boophilus) microplus. 
 

Eficiência do Produto (EP): 
 

EP= ER grupo controle –ER grupo tratado x 100 

ER do grupo controle 
 

Sabe-se que a eficiência do produto legalmente aceitável para uma base 

química carrapaticida ser licenciada pelo MAPA deve ser igual ou superior a 95% sobre 

uma cepa sensível de R. (B.) microplus (BRASIL, 1990). 

 
 

RESULTADOS 
 

O produto testado apresentou 100% de eficácia em relação ao grupo controle, 

uma vez que as teleóginas das diferentes propriedades do centro do Estado, em que 

foi testado o princípio ativo, não realizaram a postura de ovos. Nota-se que esse 

produto gerou um resultado muito satisfatório no controle dos ectoparasitas. No 

entanto, cuidados no momento da aplicação do produto são fundamentais para que o 

mesmo não adquira resistência nas propriedades. 
 

É importante salientar que esse resultado não deve ser considerado como 

verdadeiro por todos os produtores de diferentes regiões do país, pois podem obter 

resultados distintos uma vez que a realidade de cada propriedade é diferente. Por isso, 

faz-se necessário que cada propriedade aplique o teste para saber qual produto 

apresenta uma ação de maior relevância. 

 
 

CONCLUSÃO 
 

A realização do biocarrapaticidograma é uma excelente ferramenta auxiliar no 

controle de carrapatos em uma propriedade, pois o mesmo possibilita detectar o 

produto de melhor eficiência contra o parasita. O produto testado à base de 



cipermetrina e clorpirifós mostra-se com excelente desempenho nas três propriedades 

testadas. 
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RESUMO  
O projeto atual baseia-se em um sistema contra furto para aplicação em 
estabelecimentos residenciais, comerciais e industriais que emprega sensores 
magnéticos a serem instalados em portas e janelas. Ativar, desativar ou efetuar um 
reset no dispositivo será realizado via software a ser instalado em celular ou tablet que 
possua sistema operacional Android.  
Palavras-chave: Segurança. Alarme. Aplicativo. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Conforme o Novo Dicionário Eletrônico Aurélio (2004) uma das definições da 

palavra “segurança” que se encaixa ao tema proposto pelo projeto é: pessoa 

encarregada da segurança pessoal de alguém, ou de empresa. 
 

No decorrer desse artigo, o sistema contra furto será considerado um fator 

determinante de condição "segura" não a pessoas, mas a estabelecimentos 

comerciais, residenciais ou industriais. 
 

Atualmente, existem diversos tipos de serviços de segurança no mercado, sejam 

eles monitoramento por STVV (sistema de TV e vídeo), SCA (sistemas de controle de 

acesso), vigilância armada entre outros. O sistema de alarme contra furto complementa 

aqueles já presentes no mercado para garantia de uma maior segurança a pessoas e 

bens patrimoniais. 
 

O dispositivo, resultado final, proposto neste projeto apresenta simplicidade na 

construção e preza pela economicidade e automação, uma vez que a ativação será 

 
 
 

 
43Aluno do Curso de Engenharia Elétrica da Católica do Tocantins; E-mail: 
adriano.pereira@celtins.com.br  
2Aluna do Curso de Engenharia Elétrica da Católica do Tocantins; E-mail: eng.gabrielasousa@gmail.com 
3Aluna do Curso de Engenharia Elétrica da Católica do Tocantins; E-mail: ivanamorais10@hotmail.com 
4Aluna do Curso de Engenharia Elétrica da Católica do Tocantins; E-mail: 
lorenamonteiro.lleng@gmail.com  
5Aluno do Curso de Engenharia Elétrica da Católica do Tocantins; E-mail: luan_UFT@hotmail.com 6Aluno do 

Curso de Engenharia Elétrica da Católica do Tocantins; E-mail: neliorobert@yahoo.com.br 7Aluno do Curso 

de Engenharia Elétrica da Católica do Tocantins; E-mail: rafael_bena@yahoo.com.br 8Professor do Curso de 
Engenharia Elétrica da Católica do Tocantins; E-mail: vailton@catolica-to.edu.br 



realizada via aplicativo que substitui o conhecido controle sem fio utilizado amplamente 

em sistemas de alarmes automotivos e em comandos de motores de portões. 

 

METODOLOGIA 
 

O projeto do sistema de alarme em questão tem caráter argumentativo e será 

realizado a partir do levantamento bibliográfico para enriquecimento da pesquisa 

científica. Será empregado o método descritivo a respeito do funcionamento do 

sistema. Haverá a divisão em etapas e na medida em que forem concluídas, garantirão 

o andamento organizado do que foi planejado. 

 

RESULTADOS 
 
 
 

 
CELULAR/  
TABLET -                                                   SIRENE  

BLUETOOTH 

 

 
SENSORES CONTATO 

MAGNÉTICOS AUXLIAR 

 

 
CENTRAL DE 

ALARME 

 

 

Figura 1 - Fluxograma do sistema. 

 

A Figura 1, acima, representa a visão geral do sistema de alarme contra furto de 

modo que cada bloco possui a seguinte definição de funcionamento: 

 
 

1. CENTRAL DE ALARME 
 

Central microprocessada que faz uso do arduíno uno. Para acionamento da 
 

sirene, será utilizado um SCR do tipo tiristor. Também será composta de componentes 

como relés, leds, transistores do tipo TBJ, resistores, módulo bluetooth, fonte de 

alimentação, entre outros. 
 

A central recebe informações de controle através do módulo bluetooth e 

indicativo dos sensores magnéticos de portas e janelas que advertem invasão. Atua no 

acionamento da sirene e disponibiliza ainda um contato auxiliar. 
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Figura 2 - Simulação no proteus 
 

 

A figura 2, acima, apresenta a simulação do circuito da central de alarme contra 

furto, assim como dos outros elementos do sistema, ao passo que, na figura 3, abaixo, 

está apresentada a fotografia da placa teste que é o resultado físico do sistema de 

alarme contra furto em sua totalidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3 - Placa teste 
 

 

Foram utilizadas as portas 0, 1, 2, 3 e 4 do arduíno, cada uma com as 

respectivas funcionalidades: 

 

PORTA TIPO FUNÇÃO 

0 Entrada Recepção de dados do bluetooth 

1 Saída Saída de informação 



2 Saída Controle do SCR 

3 Entrada Leitura do sensor magnético 

4 Saída Reset no SCR 

 Tabela 1 - Portas do microprocessador 
 
 

A parte do circuito composta pelo LED D1, transistor Q1, resistores R1 e R2 e 

sensores produz a informação para a central em um nível baixo ou alto a depender da 

condição formada pelos contatos dos sensores magnéticos em estado fechado ou 

aberto, respectivamente. 
 

Tendo recebido a informação, a central faz a seguinte inferência: 

 

NÍVEL NA PORTA 3 RESULTADO 

ALTO Informação de alarme 

BAIXO Informação de normalidade 

Tabela 2 - Leitura da porta 3 
 
 

Somente a informação de alarme, ainda não será suficiente para a 

determinação de acionamento da sirene. Há a necessidade da ativação do sistema 

pelo usuário para que a leitura do estado do sensor passe a ser analisada pelo 

microprocessador. Havendo a ativação pelo usuário e um nível alto recebido na porta 

3, a sirene é então ativada conforme a tabela abaixo: 

 

TECLA DE CARACTER NÍVEL DA NÍVEL DA NÍVEL DA SIRENE 
ATIVAÇÃO ENVIADO  PORTA 3 PORTA 2 PORTA 4  

 'a'  ALTO PULSO ALTO BAIXO ON 
    MOMENTÂNEO   
       

 Tabela 3 - Tecla de ativação e disparo do SCR  
 
 

Um nível alto momentâneo na porta 2 implica no disparo do SCR. Por outro lado, 
a desativação realizada via aplicativo terá a correspondente ação do microprocessador: 

 

TECLA DE CARACTER NÍVEL DA NÍVEL NÍVEL DA SIRENE 
DESATIVAÇÃO ENVIADO PORTA 3 DA PORTA 4  

   PORTA 2   

 'b' IRRELEVANTE BAIXO BAIXO OFF 

      

Tabela 4 - Tecla de desativação e inibição do SCR 
 

Para a realização de um reset basta pressionar a tecla mostrada na tabela 5. Ela 

tem a função de bloquear o SCR e voltar à configuração anterior de ativação ou 

desativação. 



TECLA DE CARACTE NÍVEL DA NÍVEL DA NÍVEL DA SIRENE 
RESET R PORTA 3 PORTA 2 PORTA 4  

 ENVIADO     

    PULSO DEPENDE 
 'c' IRRELEVA BAIXO ALTO DO 
  NTE  MOMENTÂN CARACTER 
    EO ANTERIOR 

Tabela 5 - Tecla de reset e inibição do SCR 
 

A junção das tabelas acima foi importante para a programação em C++ do 

arduíno a qual será verificada abaixo, cabe ressaltar que ela está em fase de testes e 

sofrerá atualizações. 

 

/* SISTEMA DE porta statusSirene como //COMEÇA O 
ALARME CONTRA entrada MÓDULO BLUETOOTH 
FURTO*/ pinMode(reset, //ATIVAR O 

int gate = 2; OUTPUT);//Configurand SISTEMA 
//Declaração da variável o a porta reset como  

de saída de pulso para o saída if ( controle == 
gate do SCR  LOW && caracter == 'a') 

int sensor = 3; Serial.begin(9600); { 
//Declaração da variável //PARTE DO digitalWrite(gate, 
de entrada de condição BLUETOOTH HIGH ); //Mantem terra 
de alarme } no gate do scr, mas 

int reset = void loop() permanece conduzindo 
4;//Declaração da { delay (500); 
variável de saída para controle = digitalWrite(gate, 
reset (bloqueio) do SCR digitalRead(sensor); LOW ); // Não aciona o 

int while (caracter != Alarme 
controle;//Declaração da 'a' && caracter !='b') digitalWrite(reset, 
variável controle { HIGH); // Não há como 

int digitalWrite(gate, fazer reset 
antes;//Declaração da LOW); //SCR desativado delay(500); 
variável de estado digitalWrite(reset, anterior=caracter; 

char anterior; LOW); // Não há como } 
//Declaração da variável fazer reset if ( controle == 
de estado variavel = LOW && caracter == 'a' 

char variavel = 'z'; Serial.read(); //Leitura && antes == HIGH) 
//Recebe a última da porta serial do RX - { 
variável pino 0 do arduíno digitalWrite(gate, 

char caracter ='z'; if (variavel == 'a' || HIGH ); //Mantem terra 
//Declaração variável variavel == 'b' || variavel no gate do scr, mas 
para receber a letra do == 'c') permanece conduzindo 
bluetooth { delay (500); 

void setup() caracter=variavel; } 
{ anterior = controle = 

pinMode(gate, caracter; digitalRead(sensor); 
OUTPUT);//Configurand } while ( controle 
o a porta GATE como controle = == LOW && caracter == 
saída digitalRead(sensor); 'a') 

pinMode(sensor, } { 
INPUT);//Configurando a   



digitalWrite(gate, } variavel = 
LOW ); // Não aciona o //DESACIONAR Serial.read(); 
alarme O ALARME if (variavel == 'a' || 

digitalWrite(reset, if (caracter == 'b') variavel == 'b' || variável 
LOW); // Não há como { == 'c') 
fazer reset digitalWrite(gate, { 

variavel = HIGH ); //Mantem terra caracter=variavel; 
Serial.read(); no gate do scr, mas } 

antes=LOW; permanece conduzindo } 
if (variavel == 'a' || delay (100); //RESET NO 

variavel == 'b' || variavel digitalWrite(gate, SISTEMA 
== 'c') LOW ); // Não aciona o if (caracter == 'c') 

{ alarme //Fechou uma porta que 
caracter=variavel; digitalWrite(reset, antes estava aberta 
} HIGH); // Não há como { 
controle = fazer reset digitalWrite(reset, 

digitalRead(sensor); delay(100); HIGH ); //RESET NO 
} digitalWrite(gate, SCR 
//ACIONAR O LOW  ); //DESACIONA delay(500); 

SISTEMA O ALARME caracter = 
if ( controle == digitalWrite(reset, anterior; 

HIGH && caracter == 'a') LOW); // Reset no SCR loop(); 
{ delay(300); } 
digitalWrite(gate, digitalWrite(gate, //TERMINA O 

HIGH ); //Mantem terra HIGH ); //Mantem terra MÓDULO BLUETOOTH 
no gate do scr, mas no gate do scr, mas }//TERMINA O 
permanece conduzindo permanece conduzindo PROGRAMA 

delay (500); delay (100);  

anterior=caracter; digitalWrite(gate,  

antes=HIGH; LOW ); // Não aciona o  

} alarme  

while ( controle digitalWrite(reset,  

== HIGH && caracter == HIGH); // Não há como  

'a') fazer reset  

{ delay(100);  

digitalWrite(reset, anterior=caracter;  

LOW); // Não há como }  

fazer reset if (caracter == 'b')  

digitalWrite(gate, {  

LOW ); //Mantem terra digitalWrite(reset,  

no gate do scr, mas HIGH); // Reset no SCR  

permanece conduzindo delay(500);  

variavel = anterior=caracter;  

Serial.read(); }  

if (variavel == 'a' || while (caracter ==  

variavel == 'b' || variavel 'b')  

== 'c') {  

{ digitalWrite(gate,  

caracter = LOW  ); //DESACIONA  

variavel; O ALARME  

} digitalWrite(reset,  

controle = LOW); // Reset no SCR  

digitalRead(sensor);   



 

Celular/Tablet - Bluetooth: 

 

A comunicação com a central de alarme será realizada via bluetooth somente 

através de aplicativo próprio, figura 4, com três funções: ativação, reset e desativação 

do sistema. 
 

Foi utilizada a plataforma MIT do GOOGLE para a construção do software a ser 

utilizado pelo sistema. Funciona em qualquer celular ou tablet que possua o sistema 

operacional Android. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4 - APP Sistema de alarme 
 

A configuração da programação em bloco do aplicativo, mostrado por meio da 

figura 4, pode ser verificada nas figuras 5 e 6: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5 - Programação em bloco do APP – Parte I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6 - Programação em bloco do APP – Parte II 
 
 

2. SENSORES MAGNÉTICOS 

 

Serão necessários sensores magnéticos conhecidos como reeds switchs para a 

realização de informação por contato aberto ou fechado que equivale a um nível lógico 

e o envio à central para tratamento necessário. 



Eles são os responsáveis pela indicação de tentativa de arrombamento e serão 

instalados em portas e janelas do estabelecimento e ligados em série. 

 
 

3. SIRENE 
 

É efetivamente a saída audível da informação de atenção à tentativa de furto. 

Quando um dos sensores é alterado, a central aciona a sirene. Com valor alto de dB 

para garantir a segurança do sistema. 

 
 
4. CONTATO AUXILIAR 
 

Será reservado um contato que suporta até 250 V e 10A para acender uma 

lâmpada, por exemplo, ou realizar outra função a critério do proprietário. 

 

CONCLUSÕES 

 

A segurança é algo indispensável e a busca por sua garantia vem aumentando 

gradativamente. O sistema de alarme contra furto torna-se viável, já que o seu baixo 

custo e alto índice de garantia funcional são fatores importantes na escolha do produto. 
 

O presente sistema foi realizado em sua totalidade, os objetivos foram 

alcançados. Houve teste no simulador e em seguida foi colocado em prática a partir da 

construção do circuito no protoboard e, consequentemente, a confecção em placa de 

circuito impresso. Uma mudança julgada necessária é a alteração do arduíno pelo 

microcontrolador PIC para a conseguinte melhoria no valor final do equipamento de 

alarme. 
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RESUMO  
Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo sobre geração e transmissão de 
ondas eletromagnéticas na faixa de radiofrequências, mostrando uma aplicação prática 
em telecomunicações. É feita uma abordagem teórica sobre o mecanismo de geração 
e transmissão de ondas eletromagnéticas. Como aplicação prática, foi construído um 
transmissor FM de baixa potência e frequência de operação fixa, que foi aferida por 
meio de um osciloscópio. Foram feitos testes com antenas monopolo de diferentes 
tamanhos e avaliada a qualidade da transmissão bem como o alcance e interferências. 
Palavras-chave: Transmissor. Radiofrequência. Antena. 
 

INTRODUÇÃO 
 

As ondas de rádio são ondas eletromagnéticas com frequência definida na faixa 

de radiofrequências. São amplamente utilizadas em telecomunicações para 

transmissão de informações entre dois pontos devido à capacidade de se deslocar em 

meios sem limitações, como o ar ou o vácuo. Para Nascimento (1992), a comunicação 

através do rádio está relacionada com a existência de uma onda eletromagnética 

interligando uma estação transmissora a uma ou mais estações receptoras. 

 
 

O dispositivo que torna a comunicação possível é o transmissor, que tem a 

finalidade de transformar a informação nele aplicada num sinal adequado para vencer a 

distância que o separa do receptor. (NASCIMENTO, 1992). Para a geração de ondas 

de rádio é utilizado um radiotransmissor, que é o aparelho eletrônico gerador da onda 

senoidal, numa determinada frequência que alimenta a antena. A antena é feita de 

condutor metálico e tem a função de converter a corrente elétrica em onda 

eletromagnética (MEDEIROS, 2007). 
 

Com o objetivo de fomentar um breve estudo com uma aplicação prática de 

geração e transmissão de ondas eletromagnéticas, foi construído um transmissor de 

rádio FM de curto alcance, sendo verificados parâmetros como: estabilidade do 

funcionamento com antenas monopolo de tamanhos variados, alcance em 
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ambiente aberto e com obstáculos, qualidade de transmissão e interferência em outros 

canais. 

 

METODOLOGIA 
 

A geração de uma onda eletromagnética está relacionada à passagem de uma 

corrente oscilante por um condutor. Se a corrente for aplicada a um condutor metálico, 

com a mesma frequência da corrente senoidal o campo magnético H se extingue e 

reaparece com a polaridade trocada. Em consequência dessas variações, em plano 

ortogonal ao campo H surge um campo elétrico E com as mesmas características 

(MEDEIROS, 2007). Para Ribeiro (2008) estes campos deslocam-se no espaço sem 

nenhuma alteração no formato original da corrente. 
 

A corrente senoidal pode ser produzida por um circuito oscilador, que é um 

circuito eletrônico que gera sinais de corrente alternada a partir de uma tensão 

contínua de alimentação, sem a necessidade da aplicação de um sinal externo 

(NASCIMENTO, 1992). 
 

Para a compreensão da transmissão de radio FM é necessário conhecer o 

processo de modulação. Medeiros (2007), afirma que modulação é o processo 

eletrônico no qual o sinal elétrico da informação modifica pelo menos um dos 

parâmetros de uma portadora: amplitude, frequência ou fase. No caso da transmissão 

em FM, a frequência da onda portadora é alterada para um valor maior ou menor que 
 
um valor central conforme a amplitude instantânea do sinal de 

entrada. Em telecomunicações, por força   de   legislação,   os   sistemas   de 

radiodifusão FM operam com o canal de áudio de 15 KHz (MEDEIROS, 2007).  

 Após o processo de modulação, a corrente de RF gerada pode ser aplicada a uma 

antena,   que   converte   o   sinal elétrico   em ondas eletromagnéticas. Medeiros 
 

(2007) afirma que quando a antena tem o tamanho correto, o circuito ressona na 

frequência de trabalho e a antena é vista pelo transmissor como uma resistência pura, 

eliminando assim ondas estacionárias. 
 

O circuito transmissor construído para testes utiliza poucos componentes: um 

transistor, resistores, indutor e capacitores cerâmicos. Eles garantem melhor 

estabilidade em altas frequências. O esquema eletrônico do transmissor e os 

componentes utilizados são mostrados na figura 1. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1 - Esquema eletrônico do transmissor FM. 

 

O circuito LC formado por C2 e L1 determina a frequência de oscilação do circuito. 

Esta fase apresentou certa complexidade devido à falta de um capacitor variável para o 

ajuste da frequência de oscilação que deveria se situar na faixa de 88 a 108 MHz. 

Neste caso optou-se por utilizar um capacitor fixo e construir vários indutores de forma 

que a frequência fosse ajustada dentro faixa desejada. Com um indutor feito com 3 

voltas em um fio esmaltado de bitola 22 AWG e um capacitor de 12 nF a frequência de 

operação obtida foi em torno de 102.5 MHz, conforme a figura 2. A frequência foi 

aferida com um osciloscópio Tektronix modelo MSO-3032 utilizando-se a função FFT 

(Fast Fourier Transform). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2 - Espectro de frequências do sinal transmitido. 

 

Neste circuito a antena é acoplada diretamente ao coletor do transistor. O tipo de 

antena utilizado foi a monopolo simples de 1/4 do comprimento da onda, no caso, 

considerando a frequência de 102.5 MHz, o tamanho calculado para a antena foi de 72 

cm. Foi testada também uma antena de 9,5 cm. O circuito foi inicialmente montado em 

um protoboard, mas visando estabilidade no funcionamento e praticidade 



para testes, foi transferido para uma placa de circuito impresso tomando-se o cuidado 

para que as trilhas impressas fossem curtas e largas com o objetivo de reduzir suas 

indutâncias conforme sugere Nascimento (1992). A tensão de alimentação foi provida 

por uma bateria de 9 volts. 

 

RESULTADOS 
 

Durante os testes com o osciloscópio, o transmissor se mostrou instável, variando 

a frequência central de oscilação em alguns MHz até mesmo ao mover o cabo da ponta 

de prova, que foi ligada diretamente ao ponto de conexão da antena. Esta 
 
variação  se  mostrou  mais  intensa  quando algo tocava na antena,  demonstrando 

que ela estava interferindo na  frequência  de oscilação do circuito. Também  foram 
 

verificados sinais harmônicos em frequências superiores a de operação. 
 

Nos testes com um radiorreceptor, foi notada a interferência em outras estações 

de rádio. Este problema poderia ser resolvido através da implementação de um filtro 

passa faixa, permitindo a passagem apenas da frequência da portadora. É uma 

solução aplicada em transmissores mais elaborados. 
 

A qualidade e o alcance da transmissão foram testados com visada direta e com 

obstáculos entre a antena do transmissor e do receptor. Para recepção foi usado um 

receptor de rádio com sintonizador analógico. Com visada direta, a transmissão teve 

alcance de até 13 m com a antena de 9,5 cm sem que se perdesse totalmente o sinal. 

Com uma parede de alvenaria entre o transmissor e o receptor o alcance foi 

semelhante. Já com a antena de 72 cm, foram obtidos melhores resultados. Neste caso 

com o rádio recebendo bem o sinal até uma distância de 30 m no ambiente livre ou 

com uma parede entre eles. A distância máxima sem que o sinal fosse totalmente 

perdido ficou em torno de 100 m. 
 

Segundo Rios (2002), se a impedância da antena é a mesma que a do sistema, a 

que está ligada, diz-se que a antena está casada. Quando o casamento não se verifica, 

boa parte da energia entregue á antena é refletida no gerador. Assim, pode-se supor 

que a antena de ¼ de onda proporcionou maior alcance devido ao melhor casamento 

de impedância se comparada á antena de 9,5 cm. 

 

CONCLUSÕES 
 

A transmissão de informações através de ondas eletromagnéticas apresenta 

várias facilidades, como a ausência de um meio físico condutor entre o transmissor e o 

receptor e a mobilidade, entretanto, para a geração e transmissão dessas ondas são 



necessários circuitos eletrônicos e antenas bem projetados, que com o 

dimensionamento correto podem melhorar a eficiência do sistema. 
 

O uso de um transmissor mal projetado operando em faixa comercial representa 

um grande risco, pois ele pode gerar sinais harmônicos que interferem em outros 

canais de comunicação. 
 

A antena é uma parte do transmissor que merece muita atenção, pois é ela que 

transforma a corrente oscilante em ondas eletromagnéticas e determina o alcance da 

transmissão. Uma antena mal dimensionada compromete o funcionamento do 

transmissor e faz com que o sinal gerado não seja irradiado com potência máxima. 
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RESUMO 
 

O biodiesel apresenta-se como uma importante alternativa de substituição para o 
modelo energético atual baseado no petróleo, já que esse possui previsão de 
esgotamento no futuro. Assim, a presente pesquisa busca quantificar o total de óleo 
residual de fritura produzido na cidade de Palmas - TO, com o objetivo de viabilizar 
esse material para produção de um combustível alternativo, biodiesel, evitando seu 
descarte de maneira incorreta, o que é de suma importância para preservar o meio 
ambiente e a saúde da população.  
Palavras-chave: Biodiesel, óleo residual de frituras, meio ambiente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, parte do óleo vegetal residual proveniente do consumo humano é 

destinada à fabricação de sabões e à produção de biodiesel. Contudo, uma grande 

quantia deste resíduo é descartada de maneira incorreta, nas redes de esgotos, o que 

é um crime ambiental. 
 

Segundo Barbosa e Pasqualetto (2007) a produção de um biocombustível (como 

o biodiesel) a partir deste resíduo beneficiaria a sociedade, já que evitaria vários 

problemas relacionados ao seu descarte, havendo ainda a possibilidade de aumentar a 

produção e a utilização de biocombustível, o que diminuiria a emissão de gases de 

efeito estufa, contribuindo com o meio ambiente. 
 

Estima-se que cerca de 40% da energia consumida no mundo é proveniente do 

petróleo, do carvão e do gás natural. Contudo, essas fontes são limitadas e possuem 

previsão de esgotamento no futuro, portanto é de suma importância buscar por fontes 

alternativas de energia (PARENTE, 2003). 
 

Cada litro de óleo despejado no esgoto urbano tem o potencial de poluir cerca 

de um milhão de litros de água, o que equivale à quantidade que uma pessoa consome 

ao longo de quatorze anos de vida (HOCEVAR, 2005). 

 
 
 
45

 ¹ Alunos do Curso de Engenharia de Produção da Instituição Católica do Tocantins; E- 

mail: andressa.stragliotto@hotmail.com 
 
² Professor do Curso de Engenharia de Produção da Instituição Católica do Tocantins; E-mail: 
fernando.fernandes@catolica-to.edu.br 



O consumo de alimentos fritos aumentou nos últimos tempos, porque é uma 

alternativa rápida, mas gera uma quantidade representativa de óleo residual, que na 

maioria das vezes é descartado de maneira incorreta, bem como em ralos, pias, vasos 

sanitários ou até mesmo na rua. As consequências desses atos são muitas, e 

permanecem durante anos. Assim, o presente trabalho tem como finalidade quantificar 

o total de óleo de fritura residual produzido em bares, restaurantes e lanchonetes na 

cidade de Palmas, com o objetivo de viabilizar esse material, de modo que seja 

utilizado na produção de biodiesel, um combustível limpo. 

 

 

METODOLOGIA 
 

O modelo energético baseado no petróleo pode se esgotar, já que é fonte de 

matéria-prima de vários dos produtos. Com isso, é necessário encontrar outras formas 

de supri-lo. Uma das alternativas é o aproveitamento do óleo de frituras para a 

produção de um combustível alternativo, biodiesel. Para isso a fase inicial da pesquisa 

foi marcada pelo levantamento de informações e formação de um banco de dados. As 

pesquisas foram realizadas com base em fontes bibliográficas e dados disponíveis na 

Internet. 
 

Na segunda fase, pesquisas foram realizadas na Junta Comercial do Estado do 

Tocantins - Jucetins, com o intuito de obter a relação, bem como quantificar os bares, 

restaurantes e outros na cidade de Palmas - TO. 
 

A terceira fase caracterizou-se pela identificação dos comércios relevantes da 

região, com o objetivo de iniciar a pesquisa para mensurar a quantidade de óleo 

residual proveniente de frituras na região, saber se o proprietário participa de algum 

projeto relacionado à coleta do mesmo e, caso contrário, se estaria interessado em 

participar. 
 

Na quarta fase, foi realizada a coleta de dados, com a utilização da ferramenta 

entrevista, por meio de questionário, que segundo Mattar (1996), é um método da 

entrevista caracterizado pela existência de um entrevistador que faz perguntas ao 

entrevistado, anotando as suas respostas. 
 

Para delineamento da pesquisa, utilizou-se a pesquisa exploratória, que 

segundo Gil (2002), tem o objetivo de proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torna-lo mais explícito. 
 

Foram realizadas entrevistas padronizadas (estruturadas), com questionários de 

questões fechadas, de modo que os entrevistados não puderam alterar a ordem das 



questões, ou criar novas questões. O questionário em questão apresentou seis 

questões de forma direta e clara. 
 

O tipo de amostragem utilizado para aplicar os questionários nos 

estabelecimentos foi o de amostragem aleatória sistemática, na qual a amostra é 

determinada por intervalos fixos. Por exemplo: numa população de 100 elementos, 

escolhe-se uma amostra selecionando cada décimo elemento da lista (LEVIN, 1987). 
 

A pesquisa foi realizada no Aureny I, Aureny III e em Taquaralto, na cidade de 

Palmas - TO, porque é preciso transformar o resíduo em subprodutos para fomentar a 

atividade de coleta deste óleo e gerar renda, de modo que o mesmo tenha um destino 

correto, por meio da logística reversa, e não prejudique o meio ambiente. 
 

A quinta e última fase, caracterizou-se por analisar a viabilidade de empresas 

que fabricam biodiesel instalarem-se em Palmas, com o intuito de produzi-lo a partir do 

óleo residual de fritura. 

 

 

RESULTADOS 
 

As empresas que utilizam um grande volume de fritura diária, por consequência, 

produzem um grande volume de óleo residual, que se descartado de maneira errada 

caracteriza-se como um desperdício de matéria prima geradora de renda. 
 

Tendo em vista a necessidade de utilização de novas fontes de energia, o 

Biodiesel é uma alternativa barata e de rápida obtenção de matéria prima, já que a 

maioria do comercio alimentício utiliza óleo vegetal na preparação de seus alimentos. 

Com o conceito de energia renovável, o Biodiesel pode ser uma alternativa 

representativa em nosso país, já que somos alto suficientes em soja, principal matéria 

prima do óleo vegetal 
 

Com a pesquisa, foi contabilizado o quantitativo de 601 litros/semana, 

totalizando aproximadamente 2404 litros por mês de óleo vegetal residual de frituras. 

Comparando a extensão da capital ao perímetro da realização da pesquisa, conclui-se 

que Palmas possui um grande potencial para que indústrias de Biodiesel instalem-se 

na região, já que o custo da matéria prima é baixo. 
 

Foi possível constatar que a grande maioria dos comerciantes está ciente dos 

impactos ambientais relacionados ao descarte inadequado do óleo residual de fritura, 

bem como a contaminação da fauna e flora e aos danos as tubulações de esgoto. 

Contudo, a grande maioria, devido à falta de incentivos, persiste em realizar o descarte 

incorreto. 



 

CONCLUSÕES 
 

É imprescindível a contribuição que o reaproveitamento de resíduos, como o 

óleo de fritura, trariam a sociedade, pois além de ambientais e econômicos existem os 

de saúde pública. Ao diminuir o lançamento de gordura na rede de esgotos é possível 

reduzir gastos com manutenção, aumentando sua vida útil, além de evitar a atração de 

insetos, ratos e outros organismos nocivos à saúde e vetores de diversas doenças. 
 

É preciso reeducar a população, desenvolvendo-os para que tenham 

conhecimento, competência, habilidades, atitudes e compromisso em trabalhar pela 

busca de soluções para os problemas de preservação. É preciso incentivar a produção 

de energias sustentáveis, como o Biodiesel, porque o consumo de combustíveis fósseis 

está diminuindo a qualidade de vida das cidades. 
 

Assim, conclui-se que é possível e preciso que indústrias de Biodiesel se 

instalem no Estado do Tocantins, visando à produção do produto, e como alternativa de 

matéria-prima a utilização de óleo residual de fritura. Mas para isso é necessário 

incentivar a coleta, pois a população é numerosa e crescente. Conscientizando a 

população o mercado poderia ser expandido, fomentando o crescimento do Estado. 
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RESUMO  
O Tocantins possui cidades históricas que abrigam uma cultura rica e diversificada; 
temos como exemplo Porto Nacional, Pedro Afonso e Natividade que contribuíram 
fortemente para o crescimento do Estado, seja de forma econômica ou cultural. Com 
isso, acreditamos que a análise de aspectos linguísticos e extralinguísticos destas 
localidades podem contribuir para a descrição de aspectos variacionistas do rótico. 
Diante destas colocações, o presente trabalho possui a finalidade de identificar e 
analisar o rótico em posição de coda silábica (final de sílaba) nas cidades de Porto  
Nacional, Pedro Afonso e Natividade, com cinco tipos de rótico: o tepe [ɾ], a vibrante 
múltipla [R], o retroflexo [ɻ], a glotal [h] e a velar [x]; também verificaremos o zero 
fonético ou apagamento da vibrante [θ]. As pesquisas de campo foram realizadas junto 
a 12 informantes, distribuídos pelas variáveis sexo e idade. Aplicamos um extrato de 
questionário contendo 27 questões coletadas pelo projeto ‘Atlas Linguístico 
Topodinâmico Topoestático do Estado do Tocantins (ALTTETO)’. Os dados coletados 
foram transcritos, tabulados e analisados pelo viés da Sociolinguística Variacionista.  
Palavras-chave: Variação. Vibrante. Tocantins. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Tocantins é o estado mais novo do Brasil, no que se refere sua emancipação 

política, mas carrega em suas linhas geográficas cidades antigas, com uma cultura 

diversificada, histórias particulares e grandes monumentos construídos em séculos 

passados por aqueles que chegavam à região para explorar as riquezas do antigo do 

antigo norte goiano. 
 

Como exemplo, há Natividade, Pedro Afonso e Porto Nacional, cidades que 

contribuíram e contribuem de forma significativa para o crescimento do Tocantins 

sejam de forma econômica ou mesmo culturais. Com isso, estas localidades podem 

contribuir de maneira significativa para os estudos dialetais do Estado, devido aos 

fatores históricos e culturais que elas carregam, que podem ser identificados nos 

fatores linguísticos. 
 

No Português Brasileiro, “a variedade de sons de r, denominados na literatura 

como rótico ou vibrante, entre outros, é grande nas línguas” (BRESCANCINI; 
 
MONARETTO, 2008, p.51). Desta forma, interessa-nos verificar e analisar a variação 
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do “R” nas cidades de Natividade, Pedro Afonso e Porto Nacional, com seis variantes 

do rótico em coda silábica, isto é, como o fonema “r” é produzido em posição final de 

sílaba. Trabalhamos com as seguintes vibrantes: tepe [ɾ], vibrante múltipla [R], 

retroflexo [ɽ], glotal [h], velar [x]; também verificaremos o zero fonético ou apagamento 

da vibrante [θ]. 

 

METODOLOGIA 
 

No presente trabalho utilizamos dados coletados pelo Projeto “Atlas Linguístico 
 

Topodinâmico e Topoestático do Estado do Tocantins - ALiTTETO”, coordenado pela 

Prof.ª Greize Alves da Silva Poreli, nas cidades de Porto Nacional, Pedro Afonso e 

Natividade. Os dados foram recolhidos junto a 12 informantes, entre as faixas etárias: 

de 18 a 30 anos e de 50 a 65 anos idade, ambos os sexos, com escolaridade, no 

máximo o Ensino Médio. A viagem foi realizada em março de 2015. 
 

Para o nosso plano de trabalho, optamos por trabalhar apenas com os 

informantes topoestáticos, ou seja, nascidos e criados nas respectivas cidades. Dessa 

forma, foram inquiridos quatro informantes por localidade; os dados foram coletados 

com o auxílio de Questionário Linguístico específico para esta finalidade. 
 

Após as coletas de dados, foram feitas a catalogação do material, as 

transcrições das entrevistas e as análises de todos os dados coletados. Depois da fase 

de transcrição, analisamos o rótico em posição de coda interna e externa; em seguida, 

houve a montagem final do trabalho. 

 
 

RESULTADOS 

 

Cada um de nós possui uma forma particular de falar, o que implica nas 

variações linguísticas em dada comunidade. Dessa forma, consideramos importante 

em uma pesquisa sociolinguística variáveis como: o sexo, a escolaridade, a faixa etária 

e principalmente a localidade de pesquisa em que os informantes residem. Assim, 

selecionamos o rótico comparando-o entre as cidades de Porto Nacional, Natividade e 

de Pedro Afonso (diatopicamente) para identificar quais tipos de rótico são produzidos 

nessas localidades. 
 

É importante destacar que foram registradas seis respostas em Pedro Afonso, 

quatro em Natividade e duas em Porto Nacional que não entraram nas análises, por 

não se referirem aos itens buscados, normalmente pelo informante não conhecer o 



referente que se pedia ou de o inquiridor pular a questão. Este número não foi 

computado nos resultados gerais. 
 

Coletamos, a partir das transcrições fonéticas, que as incidências do fonema /r/ 

chegaram a um total de 312 realizações, ao todo, somando as coda internas e 

externas, conforme a distribuição a seguir. 

 
 

Quadro I - Distribuição do rótico por localidade 
 

Localidade  Ocorrências em %   
      

 [ɾ] [ɽ] [x] - [γ] [h]-[ɦ] [θ] 

      

Pedro Afonso 0.98% 0.0% 41.17% 28.43% 29.41% 

      
Natividade 5.76% 1.92% 39.42% 32.69% 20.19% 

      

Porto Nacional 7.54% 0.94% 49.05% 26.41% 16.03% 
      

 

 

Durante as análises dos dados coletados em Pedro Afonso, Natividade e Porto 

Nacional, o rótico mais utilizado foi a velar [x] e a glotal [h], seguida do zero fonético [θ]. 

O tepe [ɾ] e o retroflexo [ɽ] foram os menos produtivos, obtendo menos de 10% das 

incidências nas localidades; as ocorrências do tepe e do retroflexo deram-se tanto em 

coda interna quanto em coda externa. 
 

A fricativa glotal [h] obteve uma das maiores realizações, em torno de 35% das 

incidências nas três localidades onde foram realizadas as pesquisas. Está variante foi 

produzida em coda interna e externa, como nos vocábulos: to[h]neira, pe[h]fume, 

pe[h]dão, a[h]vore, go[h]dura, calo[h], mulhe[h] pergunta[h]. 
 

Podemos observar que nas três localidades a fricativa velar surda [x], obteve 

41.17% das ocorrências em Pedro Afonso; 39.42% em Natividade e mais de 49% na 

cidade de Porto Nacional. Os principais vocábulos que apresentaram o uso da velar 

foram: go[x]dura, ce[x]to, ta[x]de, a[x]co-íris, cato[x]ze, bo[x]boleta, pe[x]dão, 

esque[x]do, pe[x]fume, a[x]vore; houve também o uso da variante em coda externa: 

calo[x], mulhe[x], beija[x], monta[x], encontra[x], varre[x], colhe[x], pergunta[x] e sai[x]. 
 

O apagamento da vibrante (zero fonético), ou seja, a não realizações do rótico, 

também apresentou números significativos, 29% em Pedro Afonso; 20% em Natividade 

e 16% no município de Porto Nacional. Identificamos o apagamento do fonema “r” 

apenas em final de palavras, sobretudo em substantivos e verbos, como em: 



liquidificado[θ], calo[θ], varre[θ], colhe[θ] mulhe[θ] e monta[θ], não ocorrem 

apagamentos em coda interna. Esses exemplos afirmam a seguinte colocação “o 

apagamento em posição final é mais forte do que em posição medial” (MORARETTO, 
 
1997). 
 

 

CONCLUSÃO 
 

 

De acordo com as leituras e pesquisas efetuadas, constatamos que as 

localidades escolhidas: Porto Nacional, Pedro Afonso e Natividade possuem um 

importante papel para o Tocantins, pois se tratam de cidades que contribuíram e 

contribuem até os dias de hoje para o desenvolvimento do estado, seja pela economia 

ou pelos aspectos culturais e linguísticos. 

 

Mediante as análises dos dados coletados nestas três localidades, verificamos 

que a maior incidência registrada foi da fricativa velar surda [x], em que Pedro Afonso 

registrou 41.17% das ocorrências, em Natividade foram 39.42% das incidências; e na 

cidade de Porto Nacional catalogamos mais de 49% desta variante. 
 

As menores ocorrências foram o tepe alveolar [ɾ] e retroflexo [ɽ], como foi 

constatado nas análises, pois somente alguns informantes das três localidades fizeram 

uso das variantes. Para a fricativa glotal [h], notamos que as três cidades apresentaram 

resultados semelhantes nos dados analisados, sendo produzida em coda interna e 

coda externa. 
 

O apagamento do fonema “r” também obteve um número considerável, pois sua 

produção foi identificada em todas as entrevistas das três localidades escolhidas: 

Pedro Afonso: 29%; Natividade: 20% e Porto Nacional: 16%. 
 

Por fim, destacamos a importância de trabalhos descritivos na vertente fonética, 

neste caso, o do rótico, para a descrição e análise do português brasileiro, e, 

principalmente, para a análise e descrição da norma linguística do Estado do 

Tocantins. 
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RESUMO 
 

As ondas eletromagnéticas estão presentes no cotidiano da sociedade atual, sejam 
na comunicação através de celulares, telefonia fixa, eletricidade e detectores de 
metais. Na atualidade há o domínio dessa tecnologia e o seu desenvolvimento está 
acelerado, impulsionado pela indústria de telecomunicação. O presente artigo 
aborda as. O objetivo desse artigo será.  
Palavras-Chaves: Ondas eletromagnéticas. Campo elétrico. Gaiola de Faraday. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Michael Faraday (1791 – 1867) descobriu relações da natureza, da 

eletricidade e do eletromagnetismo através de experimentos, assim como outros 

cientistas, como Ohm, Volta, Coulomb. 
 

Em 1831 ele desenvolveu propriedades importantes e descreveu sobre a 

indução eletromagnética e cinco anos mais tarde, em 15 de janeiro de 1836, redigiu 

em seu diário a estrutura da primeira gaiola de bloqueio de ondas eletromagnéticas, 

ficando conhecida como gaiola de Faraday. 
 

Tenho passado muitos dias construindo um cubo de 12 pés de lado. Este é 
constituído por uma estrutura de madeira, constituída por 12 bordas 
lineares, presas firmemente por laços diagonais, tudo esta sendo montado 
sobre 4 pés de vidro, de 5,5 polegadas de comprimento, para isolá-lo. Os 
lados, de cima e de baixo são revestidos com papel. Em cima e em baixo 
cada um tem uma estrutura com uma cruz de fios de cobre, assim, cada 
diagonal suporta duas folhas grandes de papel que revestem; os fios de 
cobre também servem para alimentar a superfície de papel com eletricidade. 
Na estrutura de cima e de baixo, os fios de cobre, são conectados aos fios 
de cobre que passam em baixo das 4 verticais dos cantos; e uma parte do 
fio circunda a borda mais baixa do cubo. As folhas de papel que constituem 
os 4 lados têm folhas de lata coladas em sua superfície interna, funcionando 
acima de ¾ da altura; e estas são conectadas em baixo com os fios de 
cobre de modo que todas as peças metálicas estejam em comunicação. As 
bordas das folhas laterais são presas aqui e lá por adesivos ou coladas a 
estrutura de madeira em ângulo, para evitar fugas que causam uma 
dispersão irregular da eletricidade. Tudo esta em pé na sala de palestras, 
margem baixa a 5 polegadas do terceiro assento (no qual descanso os pés), 
e a borda mais baixa oposta esta sendo sustentada em tamboretes e 
blocos, aproximadamente 4 pés da terra. O lustre está pendurado oposto à 
metade da face do cubo, estando a 2,5 pés dele. (FARADAY, 1836). 
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Com o desenvolvimento da tecnologia, surge a necessidade de bloquear as 

ondas eletromagnéticas de algumas localidades para evitar que aja comunicação e 

também em situações de proteção da mesma. O primeiro caso pode ser 

exemplificado através das ondas eletromagnéticas de celulares localizados em 

presídios e o segundo pode ser aplicado em sistemas de proteção a descargas 

atmosféricas. 
 

Através da teoria desenvolvida por Faraday, podem-se desenvolver 

tecnologias para as situações citadas acima. 
 

Através desse trabalho vamos demonstrar a gaiola de Faraday de maneira 

que possamos enxergá-la a olho nu, sem a necessidade de equipamentos de 

medição indireta ou deduções. 

 
 

1. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO EXPERIMENTAL 
 

Foi desenvolvido um experimento para demonstrar a olho nu a funcionalidade 

da blindagem eletrostática. 
 

Todo condutor energizado possui a característica de anular o campo elétrico 

interno, sendo esse fenômeno conhecido como blindagem eletrostática. Esse 

fenômeno é válido tanto para condutores maciços quanto a condutores ocos. 
 

Quando um condutor eletrizado se encontrar em equilíbrio eletrostático, o 

campo elétrico interno será nulo, e nos pontos externos formara um campo elétrico, 

sendo que o seu vetor deve ser perpendicular a superfície, ou seja, formar um 

ângulo de noventa graus com a superfície. 
 

Desta forma podemos observar que o interior de um condutor não é atingido 

por efeitos elétricos. Utilizando este princípio obteremos a nossa blindagem 

eletrostática. Podemos utilizar esta tecnologia para proteger um aparelho das 

interferências elétricas, isto significa que colocaremos o equipamento dentro de 

uma capa metálica. 
 

Essa teoria foi defendida por Michael na construção da Gaiola de Faraday. Ele 

entrou em uma gaiola metálica levando junto um eletroscópio (aparelho que indica a 

presença de cargas elétricas), logo, o cientista não sofreu nenhum dano e o 

equipamento não marcou nenhuma presença de cargas elétrica. Esse efeito se deu 

devido à blindagem formada pela gaiola metálica. 
 

Para elaboração do experimento utilizamos uma gaiola metálica e um 

equipamento de um renomado cientista do século XIX, Nikolas Tesla (1856- 1943), 

esse objeto possui o nome de Bobina de Tesla conforme visualizamos na figura 01. 

Sendo essa tecnologia necessária para a concretização da pesquisa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 01: fonte próprio autor 
 

 

A Bobina de Tesla eleva a tensão até a ruptura do dielétrico, no nosso caso o 

AR, gerando um campo elétrico com a tensão e frequência elevada. 

 
 

RESULTADOS 
 

Experiência 1: Ao aproximar um objeto no campo elétrico gerado pela bobina, 

observamos uma propagação da energia através de descarga elétrica. 
 

Logo, para testar a propagação da onda de energia aproximamos uma 

lâmpada fluorescente compacta de 32W-220V-50/60Hz ao campo elétrico gerado 

pela bobina de tesla, com isso, notamos a presença do mesmo. Apesar de a 

lâmpada estar a uma distancia considerável percebemos a reação do campo, ou 

seja, a lâmpada acende, conforme podemos observar na figura 02 e 03. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 02: fonte próprio autor. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 03: fonte próprio autor 
 

Experiência 2: Utilizando uma tela de alumínio retirada de um equipamento 

industrializado (raquete de choque) criamos uma gaiola com as telas externas da 

raquete e prendemos com barbante em alguns pontos, de modo que não isole a tela 

conforme a figura 04. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 04: fonte próprio autor 



Na sequência colocamos a mesma lâmpada utilizada no experimento 1 dentro 

da gaiola e aproximamos o objeto ao campo elétrico gerado pela bobina. Notamos 

que a energia se propaga através de descarga elétrica, logo a lâmpada não acende 

porque a energia do campo elétrico se conduz em torno do objeto condutor. Figura 

05 e 06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 05: fonte próprio autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 06: fonte próprio autor 
 

RESULTADOS 

 

Conforme observamos no resultado, um condutor tende a conduzir nas 

extremidades. Portanto, obtemos a base do conceito da Gaiola de Faraday. O 

campo elétrico externo reposiciona as cargas e anula o campo interno. 
 

Esse ideal deu origem à blindagem eletrostática, como podemos perceber é 

bem utilizada em cabos de telecomunicação. 
 

Logo percebemos que devido à blindagem, a lâmpada não acende no 

segundo experimento. Assim tornamos possível a demonstração do bloqueio do 



campo elétrico e utilizamos um experimento simples e bem perceptível. 
 

No nosso dia a dia podemos notar varias interferências ocasionadas por 

ondas eletromagnéticas, isso pode ate gerar uma preocupação na sociedade. 

Então podemos levantar uma serie de duvidas, tais como se estamos seguros em 

relação à exposição das ondas eletromagnéticas, se o meu equipamento esta 

seguro e se eu tenho um sinal de radio ou internet de qualidade. 
 

Nosso experimento não responde essa serie de perguntas, mas relatamos 

que existe uma solução e pode ser aperfeiçoada. Podemos utilizar a blindagem nos 

cabos, ate mesmo nos prédios e assim manter um sinal de internet interno de 

qualidade. 
 

Devemos lembrar que, ao se adequar a blindagem, temos uma serie de 

cuidados que devem ser adotados, ou acidentalmente nos isolaremos da 

transmissão de dados global. 

 

CONCLUSÃO 
 

Ao expor a lâmpada no campo elétrico gerado pela bobina a mesma acende e 

quando a colocamos dentro da gaiola, não acende. Esse fenômeno ocorre devido à 

blindagem eletrostática. 
 

Com o avanço da tecnologia e a nossa sociedade cada vez mais globalizada, 

possuímos uma exposição muito grande a ondas eletromagnéticas que podemos 

isolá-las para nos proteger. Como já citamos nesse artigo, a cada dia que passa a 

sociedade presencia um índice elevado da violência, e essas pessoas violentas 

utilizam dos benefícios tecnológicos que surge para beneficiar a sociedade, para 

nos prejudicar. Logo podemos retirar o acesso à tecnologia dessa minoria utilizando 

a blindagem. 
 

A blindagem eletrostática é muito utilizada em cabos coaxiais, pois nestes 

modelos de cabo o fio interno possui uma camada metálica que protege o cabo de 

interferências, colocando, assim, em pratica a teoria demonstrada no experimento. 
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RESUMO 
 

A criação de bovinos em relação às outras culturas é uma das principais e de maior 
mercado no meio agropecuário que se destaca no Brasil e no cenário mundial. Os 
sistemas de criação são normalmente extensivos, em regime de pastagem, havendo 
nas mesmas infestações de endoparasitas e ectoparasitas, gerando percas 
significativas. Dente os ectoparasitas, os carrapatos são considerados um dos fatores 
limitantes na criação de gado em países tropicais e subtropicais. Diversos princípios 
ativos são testados e avaliados para que a melhor forma de combate seja feita, não 
gerando resistência. 
 

Palavras - chave: Resistência; Ectoparasitas; Biocarrapaticidograma. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

A criação de bovinos em relação às outras culturas, é uma das principais e de 

maior mercado no meio agropecuário que se destaca no Brasil e no cenário mundial. O 

Brasil é dono do segundo maior rebanho do mundo, com mais de 200 milhões de 

cabeças. Há alguns anos o país assumiu a liderança em exportações de carne, com 

venda em mais de 180 países. 
 

Os sistemas de criação são normalmente extensivos em regime de pastagens, 

havendo nas mesmas infestações de endoparasitas e ectoparasitas, gerando perdas. 

No Brasil, as grandes extensões territoriais, e o volume dos rebanhos e clima 

favorecem a proliferação de parasitas, causando prejuízo na produção de leite e ganho 

de peso entre os animais (GRISI et al, 2002 apud AMARAL et al, 2011). 
 

Dentre os ectoparasitos, os carrapatos são considerados um dos fatores 

limitantes na criação de gado em países tropicais e subtropicais, causando danos 

direto através de lacerações na pele, reduzindo os níveis de produção, distúrbios 
 
reprodutivos ao transmitir patógenos (Babesia bovis, Babesia bigemina e Anaplasma 
 

marginale), (LIMA et al, 2000 apud BORGES et al, 2011). As espécies Rhipicephalus 
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(Boophlíus) microplus, mais conhecido como o carrapato-do-boi, é um parasita que 

causa grandes consequências aos criadores de gado, causando prejuízos econômicos 

devido à redução da produção de carne, leite e podendo levar até a morte do animal 

(GONZALES, 1995 apud BORGES et al, 2011). 
 

A dificuldade de controlar estes parasitas se dá devido à resistência aos 

princípios ativos gerada, muitas vezes, por sua má aplicação. A resistência é definida 

como a capacidade de sobrevivência de uma população de parasitas após doses 

químicas que são geralmente letais (WOODHAM et al., 1983 apud BORGES et al, 

2011). 
 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia da associação dos princípios 

ativos Cipermetrina, Clorpirifós e Citronela (Colosso®) em teleóginas de Rhipicephalus 

(Boophilus) microplus. 

 

 

METODOLOGIA 
 

Para avaliar a eficiência do acaricida no controle de carrapatos, foram 

coletadas 138 teleóginas de R. (B.) microplus, em três propriedades, duas no município 

de Palmas e outra no município Guaraí. 
 

Foram feitas testes in vitro das amostras, segundo as técnicas descritas por 

Drummond et al.,1973, para detectar a resistência dos carrapatos ao acaricida. 
 

As teleóginas, da mesma espécie foram coletados diretamente de bovinos e 

equinos infestados, foram colocadas em recipientes fechados com pequenos furos e 

armazenados na geladeira com temperatura de 6ºC, até sua manipulação em 

laboratório. 
 

Os testes foi realizado com a associação Cipermetrina, Clorpirifós e Citronela 

(Colosso®), a diluição feita de acordo com o indicado pelo fabricante, para 200ml de 

água usou 0,25ml de produto e um grupo controle (sem o aditivo de princípio ativo). 
 

Os testes foram feitos no Laboratório de Microbiologia da FACTO - Faculdade 

Católica do Tocantins. 
 

As teleóginas foram separadas por tamanho, pesadas e depois colocadas em 

banho no becker, onde permaneceram por 5 minutos, após o banho utiliza-se papel 

toalha para retirar o excesso de água, sendo ainda acondicionadas em placas de petri. 

Para melhor controle, as teleóginas foram organizadas e coladas em uma fita de dupla 

face e identificadas, permitindo o manejo no laboratorial. 



Seis grupos foram formados: G1controle com 10 teleóginas, G1 tratado com 9 

teleóginas; G2 controle com 30 teleoginas; G2 tratado com 31 teleóginas e G3 controle 

com 29teleóginas , G3 tratado com 29 teleóginas. 
 

Após 18 dias de postura os ovos foram pesados e o número de teleóginas que 

haviam feito postura foi conferido. Os ovos foram colocados em um tubo de ensaio com 

algodão na boca para observar a eclosão dos mesmos. As variáveis mensuradas foram 

avaliadas, segundo as equações descritas por Drummond et al. (1973) para avaliar-se 

a eficiência do princípio testado. 
 

Eficiência Reprodutiva (ER): 
 

ER = Peso dos Ovos x % eclosão x 20.000 Peso 

das Teleóginas 
 

• A constante 20.000 significa o número estimado de ovos em 1g de ovos 

de Rhipicephalu (Boophilus) microplus. 
 
Eficiência do Produto (EP): 
 

EP= ER grupo controle – ER grupo tratado x 100 

ER do grupo controle 

 
 

RESULTADOS 
 

A eficiência do produto legalmente aceitável para uma base química 

carrapaticida ser licenciada pelo Ministério da Agricultura deve ser igual ou superior a 

95% sobre uma cepa sensível de R. (B.) microplus (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 

1987 apode CAMILO 2009). Sendo assim, no presente trabalho considerou-se 

satisfatório o princípio com no mínimo 95% de eficácia. 
 

A partir dos dados coletados observou-se que nas três propriedades analisadas 

a associação dos três princípios ativos foi eficiente (Tabela 1). Em duas delas não 

houve postura dos ovos e no G3, houve postura, no entanto, não ocorreu a eclosão dos 

mesmos. Com isso, o produto mostrou-se 100% eficaz, sendo uma boa alternativa de 

controle aos produtores da região avaliada. 
 

No entanto, deve-se ressaltar que a resistência parasitária é um fator 

intimamente ligado ao manejo sanitário do rebanho. Com isso, possíveis falhas na 

aplicação do produto pode torná-lo resistente em outras localidades ou até mesmo 

futuramente nas propriedades testadas. 



Tabela 1- Eficiência Reprodutiva (ER) e Eficiência do produto (EP) 

 Grupo Eficiência Reprodutiva (ER) Eficiência do Produto (EP) 
    

G1 – Controle 2.695,122  

G1 – Tratado Não houve postura 100% de eficiência 

G2 – Controle 432,692  

G2 – Tratado Não houve postura 100% de eficiência 

G3 – Controle 2.903,226  

G3 – Tratado Houve postura, porém não houve 100% de eficiência 
  eclosão  

 

Para se combater o parasitismo dos carrapatos, o melhor é conhecer o seu o 

ciclo de vida, a forma pela qual eles interagem com meio ambiente e com o hospedeiro, 

e assim adotar medidas profiláticas e curativas para a obtenção de resultados positivos 

no combate aos carrapatos. 

 

 

CONCLUSÃO 
 

A eficácia do produto contendo a associação de Cipermetrina, Clorpirifós e 

Citronela foi de 100% em todas as propriedades analisadas. Não havendo resistência a 

esse produto. 
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RESUMO  
O objetivo deste experimento, avaliar o envelhecimento acelerado de diferentes 
variedades de sementes de Pepino. O delineamento experimental utilizado foi blocos 
inteiramente casualizados, com cinco variedades diferentes (T1- pepino verde 
comprido, T2- pepino esmeralda, T3- pepino aodai, T4- pepino hibrido magnum e T5-
pepino wisconsin SMR-58.) Contendo 4 repetições, com 50 sementes cada, somando 
200 sementes expostas de cada variedade. O experimento foi avaliado diariamente do 
2º ao 7º dias após o início do teste, com o intuito de observar a porcentagem de 
germinação. Conclui-se que as informações as variedades Verde comprido e 
Wisconsin SMR-58 apresentaram potencial germinativo superior as demais variedades, 
quando submetidas ao teste de envelhecimento acelerado.  
Palavras Chaves: Cucumis sativus. Teste de Germinação. Solução salina. 

 

INTRODUÇÃO 
 

O pepino (Cucumis sativus) tem crescido de importância na comercialização de 

hortaliças, sendo muito apreciado e consumido em todo o Brasil. O pepino é uma 

espécie não adaptada ao cultivo sob baixas temperaturas, sendo o desenvolvimento da 

planta favorecida por temperaturas superiores a 20ºC, mas podendo ser cultivadas, 

nas regiões de temperaturas amenas, onde não ocorra frio nem geada (PEREIRA, et. 

al., 2003). 
 

As sementes adquirem a máxima qualidade, próximo à maturidade fisiológica, 

período em que ocorre o máximo acúmulo de massa seca, promovendo formação 

completa dos sistemas bioquímico, morfológico e estrutural. Esta etapa é variável entre 

espécie e, até mesmo dentre a mesma, e que nem sempre é de fácil detecção. Alguns 

trabalhos na literatura evidenciam este fato (BARBEDO et al.,1999). 
 

O tempo de exposição e permanência das sementes sob condições adversas, é 

um fator de grande importância para que a germinação ocorra, mais nem sempre são 

ideais para sua germinação. Assim, em condições desfavoráveis, o tempo de 

germinação tende a se elevar até que possa desenvolver mecanismos de adaptação 

(BARROSO et al, 2010) ou a mesma pode ser totalmente inibida. 
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O teste de envelhecimento acelerado consiste em avaliar a resposta das 

sementes, por meio do teste de germinação, após terem sido submetidas a condições 

de estresse: temperatura elevada e umidade relativa próxima a 100%, por determinado 

tempo (Marcos Filho, 1999a). Assim, verifica-se que amostras com baixo vigor 

apresentam diminuição mais acentuada de sua viabilidade quando submetidas a essa 

situação, enquanto sementes mais vigorosas são menos afetadas em sua capacidade 

de produzir plântulas normais após serem submetidas ao envelhecimento (HAMPTON 

& TEKRONY, 1995). 
 

Assim o objetivo deste experimento, avaliar o Envelhecimento acelerado de 

diferentes variedades de sementes de Pepino. 

 
 

METODOLOGIA 
 

O experimento foi realizado no Laboratório de Física e Bioquímica da Faculdade 

Católica do Tocantins, Unidade II, a cultura utilizada foi o pepino. 
 

O delineamento experimental utilizado foi blocos inteiramente casualizados, com 

cinco variedades diferentes (T1- pepino verde comprido, T2- pepino esmeralda, T3-

pepino aodai, T4- pepino hibrido magnum e T5- pepino wisconsin SMR-58.) Contendo 

4 repetições, com 50 sementes cada, somando 200 sementes expostas de cada 

variedade. 
 

Onde na primeira etapa, as sementes foram colocadas em caixas de gerbox 

diferentes, juntamente com uma solução de 100ml de água destilada, e 40 g de NaCl, 

logo depois sendo levadas á câmara do tipo germinadora sob temperatura de 41º C, 

com o intuito de desidratar as sementes, assim, acelerando o seu envelhecimento. 
 

Após 48 horas, iniciou-se a segunda etapa, onde se retirou as sementes e as 

mesmas foram secadas, a partir dali, foram transferidas para outras caixas, porém 

dessa vez sobre duas folhas cortadas adequadamente, e umedecidas com agua 

destilada, logo após foram cobertas por mais uma folha. 
 

Logo depois levadas novamente à câmara, porém dessa vez com a temperatura 

de 21º C, e assim sendo avaliadas diariamente do 2º ao 7º dias, com o intuito de 

observar a porcentagem de germinação. O Resultado foi expresso em gráficos. 

 
 

RESULTADOS 
 

Após avaliar o teste, sobre as variedades de pepino, pode-se observar no gráfico 

1, que a variedade mais suscetível ao estresse salino, foi a do tratamento 3 – Aodai, 

seguida do tratamento 2 – Esmeralda com 26% de germinação. Essas variedades 



necessitam de uma grade absorção de agua para germinar, reduzindo o vigor da 

semente após o envelhecimento acelerado. 
 

As adversidades encontradas no meio exercem papel fundamental no 

comportamento germinativo das sementes. Durante o processo germinativo a água é 

um dos fatores mais importantes, pois ao ser absorvida, ocorre a reidratação dos 

tecidos e, consequentemente, a intensificação da respiração (CARVALHO & 

NAKAGAWA, 2000). 

 
 

Gráfico 1 – Porcentagem de germinação de diferentes variedades da cultura do 
pepino, sob o teste de envelhecimento acelerado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No entanto as variedades do tratamento 1 (verde comprido) e 5 (wisconsin SMR-

58) são mais resistentes ao estresse salino, o que as tornam mais tolerantes ao 

envelhecimento acelerado. 

 
 

CONCLUSÃO 
 

Diante do exposto, conclui-se que as informações as variedades Verde comprido 

e Wisconsin SMR-58 apresentaram potencial germinativo superior as demais 

variedades, quando submetidas ao teste de envelhecimento acelerado. 
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RESUMO 
 

A necessidade de obter de resultados confiáveis em curto período de tempo, para a 

avaliação da qualidade fisiológica das sementes, com isso tem aumentado o interesse 

na utilização de testes de vigor mais sensíveis para seleção de variedades, 

complementando as informações do teste de germinação. O objetivo do trabalho é 

avaliar o teste de envelhecimento acelerado em sementes de melão. Utilizando quatro 

variedades diferentes, Melão Amarelo, Melão Gaúcho (caipira), Melão Hales Best 

Jumbo e Melão Gaúcho Redondo Consul. Realizaram-se avaliações quanto ao teor de 

água, germinação e vigor 
 
Palavra- Chave: Cucumis Melo. Teste de Germinação. Vigor. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O melão é o fruto produzido pelo meloeiro, planta rasteira de origem asiática e 

africana. 
 

Possui características variáveis de acordo com a sua espécie. Sua polpa é 

carnosa e suculenta contendo grande quantidade de água (cerca de 90%), cálcio, 

fósforo, ferro, vitaminas do complexo B e ainda A, C e E (frutânia Brasil). 
 

A cultura do meloeiro necessita de alguns tratos culturais específicos, que 

devem ser realizados no momento exato. 
 

As  práticas  culturais  como  capinas,  polinização, raleio  e  manejo  de  fruto, 
 

proteção  da  parte  aérea  da  planta  e  utilização  de  “mulching”  poderão  contribuir 
 

consideravelmente para elevar a produtividade e qualidade dos frutos (Embrapa). 
 

A germinação de toda planta é um processo fisiológico complexo, que tem inicio 

com a retomada do crescimento pelo embrião das sementes, desenvolvendo-se até o 

ponto em que forma uma nova planta com plenas condições de nutrir-se por si só, 

formando-se independente (Kramer & Kozlowski, 1972). 
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Este trabalho teve como objetivo a avaliação da germinação da cultura do Melão 

sob o envelhecimento acelerado da semente. 

 
 

METODOLOGIA 
 

O projeto teve inicio no Laboratório da Católica do Tocantins, Campus de 

Palmas Tocantins. 
 

Foram utilizados quatro variedades de sementes comerciais, as culturas usadas 

foram, Melão Amarelo, Melão Gaúcho(caipira), Melão Hales Best Jumbo e Melão 

Gaúcho Redondo Consul . O trabalho foi conduzido em duas etapas. 
 

Na primeira etapa, foram conduzidos os teste de desidratação e envelhecimento 

acelerado - foram utilizadas caixas tipo "gerbox", essas sementes foram pesadas e 

após pesagem (20 g), foram distribuídas de maneira a formarem camada uniforme 

dentro da caixas de “gerbox”. Dentro de cada compartimento individual foram 

adicionados 100 ml de água destilada; e 40g de NaCl ( 40g do sal/100ml de água) as 

mesmas foram mantidas em câmara do tipo BOD, a 41oC, por período de 48 horas. 
 

Após completar a as 48 horas foi iniciada a segunda etapa, primeiramente 

realizando um processo de secagem e em seguida as sementes foram submetidas ao 

teste de germinação, cada variedade foi dividida com quatro repetições em caixas tipo 

“gerbox” sendo que cada em cada caixa foi colocado 50 sementes de cada variedade . 
 

Foram mantidas em uma temperatura de 26° C e avaliadas diariamente durante 

sete dias, acompanhado a evolução na germinação de cada cultura e mantendo esses 

resultados expressos em planilha. 

 
 

RESULTADO 



Obtivemos durando o período de uma semana (sete dias), os resultados 

confiáveis do experimento com variedades diferente de sementes do melão. Tendo 

como o objetivo do experimento, avaliar o teste de envelhecimento acelerado em 

sementes, as variedades utilizadas foram Melão Amarelo, Melão Gaúcho (caipira), 

Melão Hales Best Jumbo e Melão Gaúcho Redondo Consul, na primeira etapa foram 

conduzidos os teste de desidratação e envelhecimento acelerado - foram utilizadas 

caixas tipo "gerbox", essas sementes foram pesadas e após pesagem (20 g), foram 
 
distribuídas de maneira a formarem camada uniforme dentro da caixas de “gerbox”, o 
 

procedimento tradicional ou modificado do teste de envelhecimento acelerado 

possibilitou a obtenção de resultados semelhantes quanto à classificação dos lotes de 

sementes em relação ao seu potencial fisiológico. Os testes de envelhecimento 

acelerado apresentam sensibilidade para identificar lotes de sementes de melão com 

diferentes níveis de vigor. 

 
 

AGRADECIMENTOS 
 

A Católica do Tocantins que nos deu a oportunidade de realizar este experimento. 
 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 14724: Informação e 
documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 
2011.  
__.__ NBR 15287: Informação e documentação — Projeto de pesquisa — 
Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2005.  
____. NBR 10520: Informação e documentação – Citações em documentos - 
Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.  
____. NBR 10719: Apresentação de relatórios técnico científicos. Rio de Janeiro: 
ABNT, 1989.  
____. NBR 6028: Informação e documentação - Resumo - Apresentação. Rio de 
Janeiro: ABNT, 2003.  
____. NBR 6023: Informação e documentação -Referências - Elaboração. Rio de 
Janeiro: ABNT, 2002.  
____. NBR 6022: Informação e documentação - Artigo em publicação periódica 
científica impressa – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2003.  
__ NBR 6024: Informação e documentação - Numeração progressiva das seções de 
um documento escrito - Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2003.  
__ NBR 6027: Informação e documentação - Sumário - Apresentação. Rio de Janeiro: 
ABNT, 2003.  
__ NBR 6034: Informação e documentação - Índice - Apresentação. Rio de Janeiro: 
ABNT, 2005.  
BRASIL. Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. 1992. Regras para análise de 
sementes. Brasília: SNDA/DNDV/CLAV. 365p 



CANO-RÍOS P; RAMÍREZ-ROSALES G; ORTEGÓN-PÉREZ J; ESPARZA-MARTÍNEZ 
JH; RODRÍGUEZ-HERRERA S. 2000. Análisis dialélico para vigor de semilla en 
melón. Agrociencia 34: 337-342.  
CARVALHO NM; NAKAGAWA J. 2000. Sementes: ciência, tecnologia e produção. 4 
ed. Jaboticabal: Funep, 588p.  
CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2007, 09 de 
outubro. Pesquisa financiada pelo CNPq garante qualidade na produção 
sustentável do melão.<http://www.cnpq.br/saladeimprensa/noticias> acesso: 26 
setembro de 2015  
CESM/RS - Comissão Estadual de Sementes e Mudas. 1998. Normas e padrões de 
sementes para o estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: DPV, 155p.  
COSTA CJ; TRZECIAK MB; VILLELA FA. 2008. Potencial fisiológico de sementes 

de brássicas com ênfase no teste de envelhecimento acelerado. Horticultura 
Brasileira 26.  
NAKAGAWA, J. Testes de vigor baseados na avaliação das plântulas. In: 
KRZYZANOWSKI, F.C., VIEIRA, R.D; FRANÇA NETO, J.B.(Ed.) Vigor de sementes: 
conceitos e testes. Londrina: ABRATES, 1999. p. 2-1 – 2-21.  
NEERGAARD, P. Seed pathology. London: McMillan Press. 2v. 1977. 1191p. 
TORRES, S.B. Métodos para avaliação do potencial fisiológico de sementes de 
melão. 2002. 103 f. Tese (Doutorado em Fitotecnia) – Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2002. 

http://www.cnpq.br/saladeimprensa/noticias


ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA PARA SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA DE  
SEMENTES DE CAPIM CARRAPICHO 

 

Thaynan Rodrigues Primo52 

Flávia Fernandes Ribeiro de Miranda²  
Roger Meneses de Faria³ 

Flávio Henrique Silva ³  
Diego Peixoto ³ 

 

RESUMO  
O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes tipos de escarificação capaz de superar 
a dormência das sementes de Cenchrus echinatus, apresentando como finalidade a 
comprovação de métodos mais propícios e passíveis de serem aplicados à campo. As 
sementes foram submetidas à cinco tratamentos, sendo, escarificação mecânica em 
nível pesado, médio e leve, sementes nuas e testemunha. Todos os tratamentos 
permaneceram pelo mesmo tempo sob as mesmas condições. As sementes foram 
avaliadas por meio dos testes de germinação, sendo a escarificação mecânica leve o 
melhor tratamento para a superação da dormência de capim carrapicho.  
PALAVRAS-CHAVE: Cenchrus echinatus, desenvolvimento, germinação. 
 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

Cenchrus echinatus é uma planta nativa da América Tropical, gramínea 

altamente competitiva com culturas em água, nutrientes e luz. Infestante principalmente 

em culturas anuais e perenes dificulta principalmente nos processos de colheita. Sua 

ocorrência indica campos agrícolas muito erodidos e adensados. Classificada como 

planta anual, pertencente à família Poaceae, a Cenchrus echinatus se reproduz por 

semente, cresce em todos os tipos de solo, alastrando-se por enraizamento dos 

colmos. A dispersão é feita pelo invólucro, que se prende facilmente a equipamentos, 

ao pelo de animais e às roupas de operários rurais. Trata-se de uma das espécies de 

plantas daninhas mais importantes na Região Centro-Oeste do Brasil e sua importância 

relativa tende a crescer em solos de baixa fertilidade ou ácidos. (GAZZIERO, et. al) 
 

A dormência é uma característica adaptativa que assegura a sobrevivência de 

espécies nos diferentes ecossistemas, contribuindo para a sua perpetuação no cultivo 

agrícola. Isso tem dificultado o seu manejo ou a sua erradicação, quando necessária, 

culminando em inúmeros prejuízos econômicos. (VIVIAN, R. et al.) 
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O teste de germinação em plantas daninhas consiste em obter uma germinação 

mais rápida e uniforme das sementes, visando atender interesses em estudo de 

manejo. 
 

O objetivo do presente trabalho é avaliar os diferentes níveis de escarificação 

capaz de superar a dormência das sementes de capim carrapicho. 

 
 

METODOLOGIA 
 

O presente trabalho consistiu-se na superação de dormência de Cenchrus 

echinatus a partir de escarificação mecânica. O trabalho foi conduzido no laboratório de 

sementes da Faculdade Católica do Tocantins, situado em Palmas às margens da 

rodovia TO-050, Loteamento Coqueirinho. 
 

As sementes de Capim carrapicho foram colhidas após atingirem estado de 

maturação. Após a coleta das sementes. Foram determinados cinco tratamentos para 

avaliação, constituídos de quatro repetições respectivamente (Figura 1). 
 

Os tratamentos foram sementes submetidas à escarificação mecânica pesada, 

de forma manual e com o auxílio de uma lixa, tendo como resultado a remoção integral 

dos espinhos. Para o T2 as sementes foram submetidas à escarificação média, 

obtendo-se sementes com remoção parcial dos espinhos, sementes submetidas à 

escarificação leve, com a mínima remoção de espinhos, sementes dispostas através da 

abertura dos frutos (Figura 2) e sementes sem nenhum procedimento. 
 

Todos os tratamentos foram distribuídos em quatro repetições, compostas por 

dez sementes respectivamente e submetidas às mesmas condições de luz, 

temperatura e umidade, acondicionadas em caixas do tipo gerbox sobre duas folhas de 

papel filtro, mantendo-as umedecidas com água destilada (figura 3). 
 

As sementes foram avaliadas no sétimo dia após a implantação do trabalho 

(Figura 4), sendo considerados para o presente trabalho o número de sementes 

germinadas, posteriormente os dados foram submetidos à análise estatística pelo 

software Assistat, sob o Teste de Tukey à 5%. 

 
 

RESULTADOS 
 

Na Tabela 1, encontram-se os dados referentes à porcentagem de germinação 

de plântulas C. echinatus, onde para a germinação verificou-se que os tratamentos 

dependendo do tipo utilizado podem ser ou não eficientes na superação da dormência 

das sementes, uma vez que, alguns proporcionaram porcentagem de emergência 

superior ou igual àquela das sementes da testemunha e outros inferiores. Tais 



resultados indicam que os tratamentos aplicados podem ser eficientes para a 

superação da impermeabilidade do tegumento a água, promovendo assim a absorção 

da mesma e, consequentemente, o início do processo germinativo. De acordo com 

Popiningis (1985), para ocorrer a germinação, as sementes necessitam alcançar nível 

adequado de hidratação que permita a reativação do metabolismo e consequente 

crescimento do eixo embrionário. 

 

 Média de 
Tratamentos germinação dos 

 tratamentos 
  

Escarificação pesada 0,00 c 

Escarificação média 1,25 bc 

Escarificação leve 9,00 a 

Fruto aberto 4,25 b 

Testemunha 2,75 bc 
  

 

 

Conforme resultados dos valores médios de germinação da Tabela 1, verifica-se 

que, os tratamentos T3 (escarificação leve) e T4 (fruto aberto), proporcionaram 

melhores resultados quanto o percentual de sementes germinadas. 
 

Segundo Franke e Baseggio (1998), a escarificação mecânica, embora provoque 

fissuras no tegumento das sementes, aumenta a sua permeabilidade, permitindo a 

embebição e a aceleração do início do processo de germinação. As alterações 

provocadas no tegumento das sementes por escarificação mecânica favoreceram o 

processo de embebição e germinação, resultando em melhor desempenho deste 

processo na germinação. 

 
 

CONCLUSÃO 
 

As sementes de Cenchrus echinattus apresentam melhor potencial de 

germinação sob os processos de quebra de dormência por escarificação mecânica leve 

ou ainda o pelo rompimento do tegumento da semente quando comparadas à semente 

submetida à campo sob condições naturais. Porém, a escarificação mecânica pesada e 

média removendo os invólucros ou espinhos de maneira integral ou parcial, 

respectivamente, não são indicadas para a obtenção de germinação rápida e uniforme. 



REFERÊNCIAS 
 

FRANKE, L. B; BASEGGIO, J. Superação da dormência em sementes de  
Desmodiumincamum DC. eLathyrusnervosusLam. Revista Brasileira de Sementes, 
v. 20, n. 2, p. 420-424, 1998.  
GAZZIERO, D. L. P. et aI. Manual de identificação de plantas daninhas da cultura 
da soja I - Londrina: Embrapa Soja, 2006. 115p.  
POPINIGIS, F. Fisiologia da semente. 2. ed. Brasília, DF: AGIPLAN, 1985. 289p. 
SALVADOR, F.L. et al. Efeito da luz e da quebra de dormência na germinação de 
sementes de espécies de plantas daninhas. Planta daninha [online]. 2007, vol.25,  
n.2, pp. 303-308. ISSN 1806-9681.  
VIVIAN, R. et al. Dormência em sementes de plantas daninhas como mecanismo 
de sobrevivência: breve revisão. Planta daninha [online]. 2008, vol.26, n.3, pp. 695-
706. ISSN 1806-9681. 



FILTRAGEM E MELHORAMENTO DE SINAL UTILIZANDO FILTRO DE KALMAN 
 

Ricardo Eugênio Lustosa dos Santos53 

Vailton Alves de Faria² 
 

RESUMO  
Em todas as áreas de engenharia, incertezas são levadas em consideração a fim de se 
garantir o funcionamento dentro dos parâmetros esperados, dado que o sistema não 
apresente nenhum comportamento de anomalia, sem comprometer toda estrutura. Em 
alguns casos o erro de medição e relativamente considerável, como por exemplo, o 
sistema de medição da velocidade de um automóvel, fato que o condutor recebe uma 
informação de velocidade incoerente com a velocidade real, este erro pode variar de 
acordo com o equipamento de medição e/ou ruídos que influenciam nos dados reais. 
Agora analisando um sistema sensível capaz de emitir quantidades significativas de 
informações num determinado espaço de tempo em transmissão de dados, torna ainda 
maior o grau de complexidade, de tal forma estabelecer o mínimo de erro possível. 
Este trabalho tem o objetivo de aperfeiçoar o recebimento da informação no 
equipamento (demodulador) que descodificará as informações analógicas em digitais, 
através de simulações por um software.  
Palavras – Chave: Engenharia, Demodulador e Software. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Um sinal quando transferido de um ponto ao outro sofre alterações em seu 

aspecto, fato que o meio não dispõe de uma boa condutibilidade. Este processo de 

transferência de dados e de extrema importância na qualidade de um sinal. Assim 

muitos sinais digitais e analógicos são modificados no espaço, tornando a leitura cada 

vez mais minuciosa, isto implica em otimização de equipamentos demoduladores 

capazes de descodificar a mensagem enviada pela portadora (onda com informações). 
 

O Filtro de Kalman teve origem na década de sessenta por Rudolf Kalman. Seu 

propósito e realizar medições ao longo do tempo, cujo há um grau de incertezas, ou 

seja, ruídos capazes de defasar completamente parte do sinal, dificultando a leitura de 

recebimento. Este filtro de Kalman produz uma estimativa dos valores reais e os 

valores prediz-entes ao valor associado, desta forma o filtro calcula uma média 

ponderada entre o valor predito e o valor medido. 
 

Com o avanço computacional, o filtro de Kalman representa o método mais 

utilizado dentro da moderna teoria de controle. Tendo em vista a ampla eficácia do 

mesmo, inúmeros artigos e projetos referentes ao filtro de Kalman são publicados 
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diariamente voltado a navegação aeroespacial, robótica, filtragem de sinais, finanças, 

gps, telecomunicações, estimadores de geração elétrica e entre outros. 
 

Quando se menciona qualidade de sinal analógico, todos os aspectos são levados 

em consideração, tanto no meio o qual e transportado, quanto na potência do sinal 

enviado, previsão das perdas que o meio as impõem, distância máxima de propagação 

e outras obrigatoriedades contida na “Resolução n. 284, de 7 de dezembro de 2001”. 

 

Os sinais são classificados em: 
 

Sinal Analógico: corresponde a uma onda eletromagnética gerada que pode 

assumir infinitos valores no tempo. Um bom exemplo é a voz humana. 
 

Sinal digital: é um sinal com valores discretos (descontínuos) no tempo e 

amplitude. Isso significa que um sinal digital só é definido para determinados instantes 

de tempo, e o conjunto de valores que podem assumir é finito. 
 

O sinal é uma sequência de estados em um sistema de comunicação que codifica 

uma mensagem. A definição pode mudar de acordo com o contexto em que se está 

trabalhando. Em um sistema de comunicação, o transmissor recebe uma mensagem, e 

a codifica em um sinal, que é transportado pelo sistema de comunicações até o 

receptor, que decodifica o sinal e solta uma mensagem [2]. 

 
 

1. FILTRO DE KALMAN APLICADO 
 

O diagrama abaixo mostra a malha do sistema. O sinal de saída e dado logo após 

a filtragem e tratamento, pelo conjunto de combinações matemática que o filtro as 

impõe. Todo conjunto de identificação de dados estar relacionado aos sensores, que 

receberam os dados em sua forma atual, e informará ao sistema que há algo sendo 

medido por ele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 01 – Diagrama do sistema com filtro de Kalman. 
 

Fonte: Autor. 
 

 

O filtro de Kalman estabelece confiabilidade na saída gerada pelo algoritmo, isto 

significa que, onde não houver certeza nas medições, este filtro pode ser aplicado sem 



via de dúvidas. Sua característica estratégica de não armazenar conjunto de dados e 

sim calcular em tempo real o estado atual provido de ruídos + previsão, torna-se eficaz 

na aplicação. 
 

Supondo que haja medições repetitivas de tensão em um banco de baterias que 

alimenta o demodulador (receptor) de sinal, com finalidade de garantir o funcionamento 

do equipamento mesmo quando há falta de energia elétrica. Sabe-se que a tensão de 

entrada e de 220 Volts, para medição da tensão utilizou um voltímetro, o tempo de 

observação foi de t = 100 s. Na figura 02 ilustra a variação de tensão medida e a 

tensão média estimada pelo filtro de Kalman, nota-se que o filtro estabilizou na tensão 

média em 219 Volts á 220 Volts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 02 – Gráfico da tensão medida e tensão estimada pelo 

filtro. Fonte: Autor. 

 
 

2. ESTABELECENDO PARÂMETROS CONHECIDOS 
 

Supondo que um operador em seu plantão de serviço tenha coletado um 

determinado dado que o sensor mediu num instante de tempo. Logo após a coleta, 

resolveu que fosse enviado este dado para a unidade de controle da empresa, 

localizado a uma distância de 120 km de onde se encontra. 
 

Durante este trajeto a informação contida no sinal, passou por diversas 

perturbações: chuva, sol, vento, frequências próxima, barreiras (galhos, arvores, 

prédios) e entre outras... O sinal foi devidamente entregue na unidade de controle da 

empresa, porém bastante degradado, comparado a sua forma inicial. De posse do 

algoritmo filtro de Kalman, começa a estabelecer os seguintes critérios estipulados: A = 

1, C = 1, H = 1, Q = 0.5, R = 100, P(0) = 40, x(0) = 0 e t = 50. Após análise de toda 

sistemática, melhorias podem ser feitas no receptor, de tal forma trabalhar o sinal com 



um filtro de Kalman embutido, ajustando a qualidade ótima do tratamento, fato 

observado na simulação da figura 03. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 03 – Gráfico da tensão medida e tensão estimada pelo filtro. 

Fonte: Autor. 

 
 

RESULTADOS 
 

Após análise da figura 3, nota-se, que o filtro de Kalman atuou de forma 

satisfatória em relação ao sinal ruidoso. O filtro tende a todo instante se espelhar na 

função x(t) cuja amplitude tem valor 2, estabilizando nitidamente pela condição do 

sinal, tendo amplitude variando de 2 a -2 é média sendo zero. 

 
 

CONCLUSÕES 
 

Pode-se dizer que este tipo de ferramenta, aproxima o máximo quando possível 

dos estados iniciais, tornando o recebimento de melhor compreensão na 

descodificação dos estados que as encontram após sofrer perturbação. E notório a 

grande eficácia do filtro em métodos estocástico, pois sua função e melhorar e/ou 

quando há estipular dados, porém em meios transmissão de sinais, este tipo de filtro 

implica em apenas tratar e estipular condição próximas as iniciais, também em outros 

estados, sua aplicação e de fundamental importância em estipular parâmetros futuros. 

Havendo histórico e armazenamento de dados em um período de tempo, pode-se 

prever a capacidade de geração de energia elétrica. Vale lembrar, que quanto maior o 

tempo de previsão, maior será o grau de incerteza do mesmo, tendo em vista os 

imprevistos no decorrer deste período, para isto as estipulações das medições 

deveram ser atualizadas de forma ótima para que haja confiabilidade no sistema. 



AGRADECIMENTOS 
 

À Deus, dedicamos e agradecemos por estarmos escrevendo este trabalho com 

saúde e disposição em mostrar melhorias para sociedade. 
 

Aos colegas de sala de aula, pelas opiniões e conceitos abordados que fazem 

parte não só na teoria como também na prática. 

 

REFERÊNCIAS 

 

GUERREIRO, Renato Navarro. Resolução n. 284, de 7 de dezembro de 2001. 2001. 
RESOLUÇÃO. Disponível em: <http://legislacao.anatel.gov.br/resolucoes/16-2001/270-
resolucao-284>. Acesso em: 10 abr. 2015.  
SINAL: Teoria da Informação. 2014. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Sinal_(teoria_da_informação)>. Acesso em: 10 abr. 2015. 
SIMULADOR (Estados Unidos). Simulador Digital matemático. Software digital. 
Disponível em: <https://www.wolframalpha.com/input/?I=plots:+1*sin(x)+x+from+-
+0+to10+>. Acesso em: 10 abr. 2015.  
GONZALES, Rodrigo Guidoni. Utilização Dos Métodos Sdre E Filtro De Kalman 
Para O Controle De Atitude De Simuladores De Satélites. 2009. 120 f. Tese 
(Mestrado) - Curso de Engenharia e Tecnologia Espaciais/mecânica Espacial e 
Controle, Tecnológico, Ministério de Ciência e Tecnologia, São José dos Campos, 
2009. 



FISIOGRAFIA DO RIBEIRÃO JACUBA: MICROBACIA DO RIO LONTRA EM  
ARAGUAÍNA - TO 

 

Carlúcio da Silva Marques¹ 
Laurinda Dias Neves² 

Klicha Kelen Boni Rosa³ 
Jônatas Macêdo de Souza4 

Gabriel Luan Paixão Mota5 

Gabriella Costa Araujo6 

RESUMO  
No presente artigo buscou-se caracterizar uma microbacia localizada no município de 
Araguaína, estado do Tocantins, em que nos seus limites possui o Ribeirão Jacuba 
da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaia. Por meio de métodos aproximados e através 
das formulações tradicionais na área de Hidrologia, conseguiu-se expor dados que 
podem ser usados para posterior análise.  
Palavras-chave: Hidrologia; Jacuba; Bacia hidrográfica. 
 

INTRODUÇÃO 
 

A Bacia Hidrográfica que inclui o município de Araguaína é a Bacia do Rio 

Araguaia e seus afluentes, entre eles, destaca-se o Rio Lontra. O ribeirão em estudo é 

o Jacuba que é um dos principais ribeirões e córregos que atravessa o município, 

sendo que, este constitui uma das microbacias do rio Lontra, como se pode ver na 

imagem 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 1: Na imagem à esquerda está expresso o córrego com seus afluentes, enquanto que 
à direita apenas o afluente principal. 
 
 

 

A delimitação da microbacia foi realizada com o auxílio de uma carta topográfica 

da cidade de Araguaína, fornecida pela Diretoria de Geodésia e Cartografia - IBGE, 

estabelecendo-a de acordo com as curvas de nível do terreno, não levando em 



consideração as características geológicas e o nível freático como divisores da 

microbacia. Possuindo a bacia delimitada, passou-se a caracterizar a sua fisiografia. 
 

Ainda foram determinadas outras características da microbacia, como forma, 

ordem dos cursos d’água, densidade de cursos d’água, densidade de drenagem, 

tempo de concentração e declividade do ribeirão, e esses serão apresentados a diante. 

 
 

METODOLOGIA 
 

O estudo da fisiografia da microbacia em questão foi baseado nos 

procedimentos de Tucci (2002), e abaixo seguem em ordem os passos que 

foram realizados nesse trabalho. 
 

Área e perímetro da Bacia: Para delimitação da área da microbacia utilizou-se 

o método das quadriculas que consiste na utilização de papel milimetrado no qual a 

bacia foi desenhada e pode-se obter a área através da quantidade de quadrinhos que 

o desenho ocupou no papel, sendo que um centímetro quadrado corresponde a um km 

quadrado nesse método. Logo em seguida foi delimitado o perímetro da microbacia 

com a ajuda de um barbante onde um centímetro correspondia a um km. 
 

Forma da Bacia: Posteriormente foi determinada a forma da bacia através do 

calculo do fator de forma (Ff), o índice de compacidade (Kc), e o índice de 

conformação (Fc). 
 

Ordem dos cursos d’água: Foi então realizado o ordenamento dos cursos 

d’água que consiste em numerar todos os afluentes da microbacia até chegar ao 

exutório, e para realizar esse procedimento deve se utilizar três regras, sendo que 

na primeira recebe a ordem 1 todos os cursos d’água sem afluente, na segunda 

regra soma-se a ordem n+1 toda vez que houver a união de dois cursos d’água de 

mesma ordem, e na terceira conserva-se a ordem de número maior quando houver 

união de dois cursos d’água de ordem diferente. 
 

Densidade de cursos d’água: Nesse passo, tendo o conhecimento do 

número de cursos d’água, basta realizar a divisão desse número pela área da 

microbacia para se conhecer a densidade de cursos d’água. 
 

Densidade de drenagem: Essa é encontrada fazendo a divisão do 

comprimento total dos cursos d’água pela área da microbacia. 
 

Tempo de concentração: Para determinação deste utilizou-se a formula 

de Giandotti para áreas de 25km a 5800km. 
 

Declividade do ribeirão: Na determinação da declividade utilizaram-se dois 

métodos, o direto e o de compensação de áreas. 



 

RESULTADOS 
 

A área da microbacia foi estabelecida de forma aproximada, por meio de da 

somatória realizada em papel milimetrado (método das quadrículas), segundo Tucci 

(2002) cada centímetro quadrado equivale a um quilômetro quadrado. O valor 

encontrado corresponde à área plana entre os divisores topográficos e, para o caso em 

estudo, foi de 41,25 km². 
 

O próximo passo foi quantificar o perímetro. Isto foi feito com o auxílio de um 

barbante colocado sobre os limites da microbacia, aferindo o comprimento linear 

utilizado para contornar todo o perímetro, onde cada centímetro correspondia a um 

quilômetro. Sabendo que o comprimento linear necessário para tal tarefa foi de 29,5cm, 

chega-se à conclusão que a bacia possui 29,5km de perímetro. 
 

Segundo Pinto (2000), a forma de uma bacia é uma característica que tem 

grande influência no tempo de concentração, devendo, portanto, ser levada em 

consideração. Existem basicamente três parâmetros para tal finalidade: o fator de 

forma, e os índices de compacidade e de conformação. 
 

O fator forma estabelece uma relação entre o comprimento axial do ribeirão 

principal e a largura média da micro-bacia hidrográfica. Este fator visa observar o 

quanto a bacia está vulnerável a cheias; quanto maior este fator, mais vulnerável a 

cheias. A largura média foi encontrada fazendo a média dos comprimentos lineares da 

base da micro-bacia, chegando a um valor de 4,54km, e o comprimento axial usando o 

barbante, encontrando-se o valor de 8,5km. Fazendo uso da relação 

base/comprimento, o fator forma será de 0,53. 
 

Outro parâmetro é o índice de compacidade que analisa o quanto uma bacia 

se aproxima de um círculo; quanto mais próximo de 1, mais circular será e maior a 

probabilidade de enchente, tendo em vista que toda a água precipitada escoará para 

apenas um trecho relativamente pequeno. Este índice depende do perímetro e a da 

área da bacia. Aplicando tais valores na fórmula, obtemos 1,29 como índice de 

compacidade. 
 

Por fim, temos o índice de conformação, definido como sendo a relação da 

área pelo comprimento axial da bacia. Este parâmetro verifica o quanto a forma da 

bacia se aproxima de um quadrado, possuindo maior possibilidade de picos de cheia, 

quando o seu valor tende a 1 (um). Substituindo na fórmula, encontramos um índice 

de conformação de 0,57. 



Passaremos a caracterizar a rede de drenagem, isto é, o rio principal e seus 

afluentes. Existem cinco parâmetros para isso: a ordem dos cursos d'água, densidade 

de cursos d'água, densidade de drenagem, extensão média do escoamento 

superficial e sinuosidade do curso d'água principal. 
 

Tucci (2002) afirma que a ordem dos cursos d'água é um indicador do grau de 

ramificação da rede de drenagem, ou seja, o quão complexo é a rede. Quanto maior 

o índice, mais ramificado será a rede. Para o caso em estudo, a ordem do curso é 3 

(três), conforme podemos verificar na imagem 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 2: Ordem dos cursos d’água 

 

O segundo parâmetro, a densidade de cursos d'água, expressa o número de 

cursos por unidade de área da bacia. Conhecendo a quantidade de cursos da 

microbacia, 8, basta dividir por 41,25, encontrando 0,19 cursos/km². 
 

A densidade de drenagem é definida como sendo a relação entre a somatória 

dos cursos d'água da rede e a área da microbacia e indica a eficiência da drenagem da 

mesma, que será maior conforme aumenta o valor do índice. A soma dos cursos 

d'água foi de 27,7km, dividindo pela a área 41,25km², obtemos 0,67km/km², sendo 

classificada como de baixa densidade de drenagem. 
 

O tempo de concentração, isto é, o tempo gasto para a gota de chuva deslocar-

se do ponto mais afastado da bacia até sua saída, para a microbacia no córrego 

Ribeirão Jacuba é de aproximadamente 10 horas. 
 

Para a declividade do curso d’água principal utilizou-se as duas metodologias 

possíveis, pelo método dos extremos e pelo da compensação de áreas. Através dos 

extremos chegou-se a declividade de 0,27% e pela compensação a uma área de 

203.450m², resultando em 0,56% de declividade. 

 
 

CONCLUSÕES 



A microbacia estudada possui características próprias, como toda e qualquer 

bacia, e que devem ser avaliadas em análises posteriores, o qual não é o escopo deste 

artigo, que visa tão somente caracterizá-la. 
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RESUMO  
Com a crise energética enfrentada pelo país, muitos dos reservatórios de água utilizada 
para geração de energia elétrica, estão cada vez mais baixos. O setor elétrico passar 
por um período crítico. A solução tomada pelo governo, fez com o valor da tarifa de 
energia elétrica subisse para que a demanda diminuísse. Algumas localidades não 
contam com energia elétrica, já outras sofrem pela falta de energia constante, assim 
muitas fontes alternativas de energia elétrica devem ser ativadas para que haja 
atendimentos das cargas essenciais de uma instalação. Com atuação do grupo gerador 
muitas destas cargas isoladas e/ou interrompidas poderão ser alimentadas de forma 
rápida, tendo em vista a necessidade do uso prioritário e utilização em horários de 
ponta onde o valor da tarifa de energia mais caro.  
Palavras – Chave: Geração. Solução. Prioritário. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O projeto de implantação de um gerador se dá pela avaliação técnica das cargas 

a serem atendidas. Algumas análises são feitas de acordo com a exigência da carga, 

para um bom sistema de atuação do grupo gerador é necessário um estudo prévio das 

hipóteses que podem ocorrer durante o período de stand by ou operação do gerador. 
 

Muitos hospitais já tiveram cirurgia interrompidas pelo simples desligamento da 

energia elétrica, por motivos de manobras irregulares, descargas atmosféricas, 

rompimento de cabos, atuação de proteção nas subestações e entre outras. 
 

Os grupos geradores, por terem uma rápida atuação no religamento da energia 

elétrica, faz com que haja procura pela tecnologia. Algumas indústrias utilizam esta 

geração de energia nos horários de ponta, pois o valor da tarifa de energia elétrica é 

mais caro, compensando na utilização do grupo gerador diesel para funcionamento das 

instalações. 

 
 

MOTOR A DIESEL 
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São máquinas térmicas alternativas, que executam trabalho com a queima do 

com combustível diesel. Os motores executam trabalho que pode ser utilizado em 

inúmeras aplicações. A grande necessidade destes equipamentos se deu logo após a 

revolução industrial, onde muitos processos manuais tiveram de ser substituídos por 

máquinas, tendo em vista a rápida execução de tarefas e o baixo nível de acidente. 
 

Os motores são divididos em quatros tipos básicos: 
 

 Estacionário: destinados a acionar máquinas estacionárias como gerador, 

máquina de soldas ou máquinas de rotação constante;


 Industriais: destinados à utilização em tratores, guindastes, compressores, 

carregadeiras e entre outros;


 Veiculares: utilizado em veículos, caminhões e ônibus para transporte em 

geral;


 Marítimos: destinado à propulsão de uso de máquinas naval, barcos e 

entre outros.

 

 

PARTES CONSTITUINTES 
 

O gerador diesel e constituído de um motor + um gerador e/ou controlador. A 

geração de energia elétrica se dá pelo trabalho constante do motor, ou seja, o motor 

faz o eixo acoplado ao gerador girar, transformando energia mecânica em energia 

elétrica. O grande atrativo desta conversão e a simples eficácia da aplicação. 
 

O motor é composto por algumas partes importantes, sendo elas [2]: 
 

- Sistema de admissão de ar; 
 

- Sistema de combustível; 
 

- Sistema de lubrificação; 
 

- Sistema de arrefecimento; 
 

- Sistema de exaustão; 
 

- Sistema de partida; 
 

O gerador de energia elétrica é composto pelas seguintes partes [1]: 
 

- Carcaça; 
 

- Núcleo e peças polares; 
 

- Núcleo do induzido; 
 

- Coletor; 
 

- Escovas; 
 

- Porta-escovas; 
 

- Eixo; 



- Mancais. 
 

A energia gerada pelo gerador é em Corrente Alternada (CA) e pode ser utilizado 

na alimentação de equipamentos comuns, cujo trabalham em frequências de 50/60HZ 

127 / 220 / 380 V, já para equipamentos que trabalham em corrente contínua (CC), 

deve-se aplicar um retificador que transformará a corrente CA em CC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1 – Gerador diesel  
Fonte: (STEMAC, 2015) 

 

ALIMENTAÇÃO AUXILIAR 
 

A necessidade de instalação de um sistema de geração de energia elétrica local 

se dá pela garantia de fornecimento mesmo quando há atendimento por parte da 

concessionária. A grande vantagem da utilização deste tipo de energia é a rápida 

realimentação do circuito quando há falta de energia. Alguns requisitos devem ser 

tomados para que haja religamento eficaz do gerador diesel. Assim todo circuito 

elétrico é composto por cargas prioritárias dividas por setores, ou seja, são cargas que 

devem ser alimentadas independentes da ocorrência, sendo elas [2]: 
 

 Iluminação:


- Iluminação de saídas de emergência; 
 

- Sinais luminosos de saída; 
 

- Iluminação de segurança; 
 

- Luzes de advertência; 
 

- Iluminação da sala de operação; 
 

- Iluminação interna de elevadores; 
 

- Iluminação da sala do gerador; 
 

 

 Refrigeração:


- Bancos de sangue; 
 

- Armazenamento de alimentos; 
 

 Produção:


- Energia para processos críticos em laboratórios; 
 

- Processos de produção na indústria farmacêutica; 



 Refrigeração de ambientes:


- Refrigeração de salas com equipamentos de computação; 
 

- Refrigeração e/ou aquecimento para pessoas que requerem 

cuidados especiais; 
 

- Ventilação de locais onde haja produtos químicos perigosos; 
 

- Ventilação de locais onde haja poluentes ou risco de 

contaminação biológica; 
 

 Proteção contra incêndios:


- Bombas para combate a incêndios; 
 

- Bombas auxiliares; 
 

- Sistemas de alarme e sinalização; 
 

 Suporte à vida:


- Hospitais; 
 

- Enfermarias; 
 

 Sistemas de comunicações:


- Serviços telefônicos de emergência; 
 

- Polícia e corpo de bombeiros. 
 

 

RESULTADOS 
 

Após o destaque das cargas que podem ser prioritárias na alimentação do grupo 

gerador, algumas observações devem ser feitas, tais como: quanto maior o nível da 

carga alimentada pelo gerador, maior será o consumo do mesmo. O simples fato de o 

controlador analisar a situação: Geração x Carga, faz com que a rotação do motor 

aumente, resultando consumo maior de combustível para o motor. Algumas cargas 

como as hospitalares e de comunicações devem ter sistema de equilíbrio, ou seja, 

caso haja alguma anomalia na partida e/ou atuação do motor, entra o sistema de 

nobreak (composto por baterias), que garante o tempo de rápida atuação do técnico 

responsável pelo gerador. 

 
 

CONCLUSÕES 
 

Pode-se dizer que este tipo de geração alternativa faz a diferença quando há 

desligamento no fornecimento de energia elétrica e nos horários de ponta. O simples 

fato de a tecnologia utilizar combustível para geração de energia elétrica faz com que 

as questões ambientais tornem o gerador inadequado para utilização constante (24 



h/dia). Logo a atuação do mesmo é eficaz quando há momentos críticos e flexível de 

utilização. 
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RESUMO  
O leite é indispensável para o desenvolvimento humano devendo ser priorizado sua 
qualidade. Contudo essa pode ser influenciada por diversas variáveis, dentre as quais 
se destacam o manejo, alimentação, potencial genético dos rebanhos, obtenção e 
armazenamento do leite. Além de todos esses desses fatores evidencia-se a mastite, 
sendo esta um processo de infecção da glândula mamária, que influencia de forma 
extremamente prejudicial à composição das características físico-químicas do leite, 
além dos impactos econômicos. Este estudo teve por finalidade, realizar uma pesquisa 
acerca da mastite clínica e identificar a ocorrência da doença em Palmas – TO. Para 
diagnóstico da mastite clínica as análises foram feitas em rebanhos leiteiros de 20 
propriedades localizadas na cidade de Palmas-TO totalizando 209 vacas leiteiras 
testadas. Neste trabalho observou-se que 2,877% dos animais testados apresentaram 
mastite clínica, no entanto, esse valor reflete somente os animais que apresentam 
sintomas da doença, e não os que possuem a forma subclínica da mesma.  
Palavras-chave: Qualidade do leite. Contagem de células somáticas (CCS). 

Prevenção. 

 

INTRODUÇÃO 
 

É importante enfatizar que o leite é um alimento rico em nutrientes, tais como, 

proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e sais minerais. É indispensável à garantia 

de sua qualidade, o que requer atenção especial, sendo este motivo de discussões no 

âmbito da produção leiteira. 
 

O leite está sujeito a contaminações por microrganismos a partir de três 

principais fontes, conforme destacado por Santos e Fonseca (2001): dentro da glândula 

mamária, da superfície exterior do úbere e tetos, e da superfície do equipamento e 

utensílios de ordenha e tanque. 
 

Contudo cumpre destacar um problema que atinge esse órgão-chave, a mastite, 

esta ocorre devido à propagação dos micro-organismos que invadem a glândula 

mamária através do canal do teto, o que acarreta na inflamação da mesma, por meio, 

de fungos, leveduras, algas e principalmente, bactérias; decorrente, sobretudo, pela 

forma de manejo, podendo ser classifica em clínica e subclínica. 
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Esta doença tem como consequência despesas veterinárias e com 

medicamentos onerosos, a redução na produção de leite, bem como perda em sua 

qualidade e o seu descarte durante o tratamento. 
 

Diante disso, este estudo torna-se relevante, principalmente, pela redução da 

produtividade da vaca leiteira devido à mastite, o que acarreta em baixa rentabilidade 

para o produtor. Até mesmo porque algumas vacas acabam saindo do rebanho em 

decorrência em razão da persistência da mastite. Portanto, esta pesquisa tem por 

objetivo levantar dados relacionados à mastite clínica e identificar a ocorrência da 

doença em Palmas – TO. 
 
METODOLOGIA 
 

Para diagnóstico da mastite clínica as análises foram feitas em rebanhos 

leiteiros de 20 propriedades localizadas na cidade de Palmas-TO no período de janeiro 

a abril de 2015. As propriedades foram denominadas de A a T, em que se atingiu um 

quantitativo de 209 vacas leiteiras. 
 

Essas propriedades possuíam sistema de ordenha manual, sendo esta praticada 

duas vezes ao dia, seguindo um intervalo aproximado de 12 horas. A higienização pré-

ordenha foi realizada de acordo com a rotina de cada propriedade. 
 

Após a higienização foi retirado os três primeiros jatos de leite de cada teto na 

caneca de fundo preto e logo em seguida observado seu aspecto para identificação 

dos quartos mamários com mastite clínica. Caso o leite apresentasse coágulos o 

quarto mamária era diagnosticado como positivo para mastite clínica (Figura 1). 
 

Após as coletas, os dados foram analisados e determinou-se a porcentagem de 

mastite clínica total e em cada propriedade. 
 

. Fonte: ZOETIS, 2015 

Figura 1. Presença de coágulos no leite ao realizar o teste da caneca de fundo preto 

para diagóstico de mastite clínica. 



RESULTADOS 
 

Nota-se que das 209 vacas em lactação que foram feitos os testes de mastite, 6 

apresentaram mastite clínica, o que corresponde a 2,877% de animais positivos 

(Tabela1). Houve incidência de mastite clínica em 6 propriedades, totalizando 25% das 

propriedades estudadas. Sendo que o maior percentual de mastite clínica em animais, 

14,28% e 13,3%, foi observado respectivamente nas propriedades G e M. 
 

A incidência de mastite indica a ocorrência de falhas no cumprimento de 

medidas e higiene e de controle da enfermidade. É importante enfatizar que as 

maiorias dos proprietários desconheciam esses resultados, devido, a maioria (90%) 

não realizarem o teste da caneca do fundo preto, o que acarretava em um manejo 

inadequado das vacas infectadas, bem como do destino incorreto do leite produzido. 
 

Outro fator determinante refere-se à higiene ambiental na ordenha, 65% das 

propriedades não apresentam locais adequados para esse processo, como também 

hábitos higiênicos. Nas visitas as propriedades foi possível visualizar locais 

inapropriados, com a presença de muita lama, e falta de estrutura física para a 

realização da ordenha, aspectos como estes favorecem significativamente a incidência 

de mastite ambiental, que indiretamente também favorece a mastite contagiosa. Foi 

constatada também a falta de hábito na higienização correta dos tetos, sendo 

presenciada até mesmo a limpeza com o próprio rabo da vaca. 

 
 

Tabela 01: Incidência de mastite clínica nos animais em lactação das 

propriedades analisadas em Palmas, TO. 

Nº DE ANIMAIS MC % MCQ % TOTAL TOTAL% 
       

209 4 2,089 2 0,787 6 2,877 
       

Fonte: Pesquisa de campo, 2015 
 
MC: animais que apresentaram mastite clínica em um quarto; 

MCQ: mastite clínica em mais de um quarto; 
 
. 

 

Em um estudo realizado por Santos et al. (2011), as taxas de mastite clínica e 

subclínica observadas foram respectivamente de 9,8% e 52,2%. É importante notar que 

normalmente a predominância da mastite subclínica é superior à da mastite clínica. E 

com isso, muito provavelmente resultados superiores podem ser encontrados para 

mastite subclínica nas mesmas propriedades avaliadas. 



CONCLUSÃO 
 

No presente trabalho observou-se que 2,877% dos animais testados 

apresentaram mastite clínica, no entanto, esse valor reflete somente os animais que 

apresentam sintomas da doença, e não os que possuem a forma subclínica da mesma. 

Isso demostra que a adoção medidas de prevenção e higiene é necessária nas 

propriedades avaliadas. 
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RESUMO  
Este trabalho faz uma análise das cartas de Louis Francescon, fundador da instituição 
religiosa Congregação Cristã no Brasil, como também de outros documentos, como o 
livro Histórico da obra de Deus, que foram contextualizados com as obras de Francisco 
Rolim Cartaxo, Paul Freston, Sérgio da Mata, Eric Hobsbawm, Thomas Skidmore e 
Leonardo Boff, entre outros. Visando a compreender como a política foi trabalhada 
dentro da CCB no período de 1950 a 1970, tempo de instabilidade política em todo o 
mundo, sendo que no Brasil o processo político tinha seus agravantes específicos 
devidos à instabilidade política interna e ao medo do comunismo, que pairava no 
mundo durante o período da Guerra Fria, buscamos compreender neste estudo a 
relação de poder e como o fundamentalismo cristão contido nas orientações dos 
líderes da CCB influencia o pensamento dos seus fiéis em relação a outras instituições.  
Palavras-chave: Comunismo; Guerra Fria; Instituições. 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

Neste trabalho, tentamos entender a relação entre a Igreja Congregação Cristã 

no Brasil e o contexto político das décadas de 1950 a 1970 no país. Buscamos 

compreender os posicionamentos da CCB (Congregação Cristã no Brasil) durante o 

processo de instabilidade política no mundo especialmente no Brasil. Para isso, 

analisamos as cartas do fundador da igreja, Louis Francescon, enviadas durante 

aquelas décadas para orientação dos líderes no Brasil. 
 

Para este trabalho, utilizamos autores que também se preocuparam em estudar 

o campo religioso e a religião na condição de um sistema cultural, como o historiador 
 
Sérgio da Mata que acredita que a religião nunca trata exclusivamente de “fé”, 

“Santidade” ou “salvação”. Ela tende a ampliar seu campo de influência para as mais 
 
diversas esferas da vida, da sexualidade à política, estabelecendo ou pretendendo 

estabelecer a forma como os indivíduos devem agir em tal ou qual circunstância. 
 

Neste sentido, percebemos que as orientações dadas por Francescon, através 

das cartas aos fiéis da CCB, sobre como se comportar diante do processo político 

vivido pelo país, tinha a finalidade de influenciar as ações dos sujeitos pertencentes a 
 
esta instituição religiosa,  já  que  ele  relatava como o “povo de Deus”  devia  se 
 

apresentar diante da sociedade. 
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O historiador Sérgio da Mata, em sua obra “História e Religião”, faz uma defesa 

da importância da história para entender a religião diante da sociedade, tanto na 

divulgação de sua influência, como em relação às permanências e transformações na 

trajetória de uma instituição. Neste sentido, podem ser observadas as influências 

ocorridas dentro da CCB em relação ao discurso sobre a neutralidade política, que se 

reflete nas práticas comportamentais e sociais dos fiéis diante dos acontecimentos 

daqueles anos no Brasil. 
 

Na perspectiva de Bourdieu, a religião é construída por meio do poder que os 

homens têm uns sobre os outros e, assim, se apresenta como um sistema simbólico 

que dá legitimidade ao discurso religioso, que altera e ordena as condutas sociais, e 

por serem diferentes uns dos outros, os homens também criam seus próprios mundos 

sagrados, o mundo dos “escolhidos”. 
 

Observa-se que o discurso de Francescon aos fiéis por cartas tem como 

objetivo criar uma identidade de um povo diferente, ordeiro, obediente e exemplar. E 

para que esses fiéis sejam reconhecidos como um grupo religioso diferente dos demais 

grupos religiosos, seu discurso alcança legitimidade entre esses mesmos fiéis, porque 

eles o compreendem como incentivo a ser diferentes dos demais grupos sociais, para 

tal, não podendo participar nem praticar as mesmas ações que os “ímpios”, como são 

chamados aqueles que não compartilham o mesmo credo. 
 

Sérgio da Mata enfoca a visão da religião como um recurso que legitima uma 

ordem social. Em suas cartas, Francescon pretende, pela citação de passagens 

bíblicas, exortar, ou seja, orientar os fiéis sobre como agir diante dos movimentos 

políticos que ocorriam no Brasil naquele período. Com base nestas cartas, podemos 

verificar que alguns agentes religiosos podem colaborar com o campo político no 

sentido de reforçar, no imaginário dos fiéis, a legitimidade de um poder instituído. 
 

O objetivo desta pesquisa foi compreender a adoção de uma teologia de traços 

fundamentalistas por parte da igreja e seus posicionamentos marcadamente 

conservadores. Objetivamos problematizar o discurso de neutralidade política da igreja, 

negando aos seus fiéis, por exemplo, o direito de participarem do processo político 

partidário nas eleições, entre outras questões. 

 
 

METODOLOGIA 
 

Utilizamos como fontes uma carta de Louis Francescon enviada aos líderes da 

CCB, que era lida nos templos, e os resumos das assembleias gerais realizadas entre 

os anos 1960 e 1970, denominados pelos fiéis como tópicos de ensinamento por 



conterem diretrizes voltadas para a orientação do comportamento. Usamos a 

monografia de conclusão de curso de Licenciatura em História da Universidade Federal 

do Tocantins, de Sueli Marques Ferraz dos Santos (2013), dissertação de mestrado em 

Ciência de Religião da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC), de Sérgio 

Araújo Leite, e bibliografias de Francisco Rolim Cartaxo, Paul Freston. Utilizamos obras 

de historiadores que debatem História do Brasil e História Contemporânea, como 

aquelas de Eric Hobsbawm, Carlos Fico e Thomas Skidmore. No início dos anos 90, o 

sociólogo brasileiro Paul Freston (1994, p.100) comentou que a história do 

pentecostalismo brasileiro ainda é pouco debatida na academia, por isso ele acredita 

que todos os setores da sociedade que não têm o trabalho do historiador ficam 

desamparados. Esse desprezo inconsciente da academia por este tema durante muito 

tempo pode ser decorrente das dificuldades documentais sobre as religiões 

pentecostais, porque a maioria dessas instituições não costuma produzir documentos 

históricos ou facilitar seus arquivos aos pesquisadores. Freston faz uma comparação 

entre o grau de dificuldade e a escassez de fontes escritas, considerando a Igreja 

Assembleia de Deus e a do Evangelho Quadrangular, que são as que têm mais 

materiais escritos sobre sua história (FRESTON, 1994, p.68). Neste sentido, fica 

entendido que apesar de haver alguns materiais escritos sobre a CCB, ainda persiste a 

dificuldade de encontrar notícias desta instituição nos veículos de comunicação, 

decorrente principalmente da postura de sua liderança de que "a obra de Deus não 

necessita de propaganda". (RESUMO DA CONVENÇÃO, 1936, p. 26). 

 
 

RESULTADOS 
 

Louis Francescon fundou a Congregação Cristã no Brasil em 1910. Nosso 

intuito neste trabalho não é apresentar a origem desta instituição, mas analisar as 

cartas do fundador da CCB, que foram enviadas aos líderes no Brasil, no período de 

1950-1970. Apesar de a CCB se dizer apolítica em seu Estatuto registrado em cartório, 

que rege todas suas atividades institucionais, percebe-se, pelas orientações de Louis 

Francescon, uma preocupação com os rumos que a política brasileira seguia nos anos 

sessenta. Suas orientações não permitiam que seus membros participassem de 

nenhum tipo de partido político como também da propaganda e da visita de candidatos 

à igreja com intenções eleitorais. Porém, é permitido que os fiéis exerçam o direito de 

votar, desde que não votem em partidos e candidatos que neguem a existência de 

Deus. Essas recomendações evidenciam uma contradição entre a postura da igreja, 



que se coloca como apolítica, e as orientações repassadas aos fiéis sobre como e em 

quem votar. 
 

Durante a década de 60, em que o Brasil enfrentava manifestações populares, 

greves e lutas por reforma agrária, Francescon enviou cartas aos membros do 

ministério da Congregação Cristã no Brasil, orientando-os a não participar dos 

movimentos revolucionários. As cartas eram lidas nos templos para os fiéis durante os 

rituais. Pelo discurso produzido por Francescon, dirigido aos fiéis, em relação ao 

processo político brasileiro, nota-se a posição da instituição no âmbito político, que 

utiliza a autoridade por meio do discurso religioso com o objetivo de ser compreendido 

e reconhecido, promovendo, assim, um efeito desejado entre os fiéis. 
 

É válido ressaltar o fato pelo qual Louis Francescon, tomou a posição de 

neutralidade política, mas em seus discursos religiosos se posicionava a favor do poder 

vigente. Ao se posicionar contra os movimentos grevistas, ele deixa clara sua opção 

política, além do mais, devemos levar em consideração a situação política vivida pelos 

Estados Unidos neste período, país onde residia. Percebemos que a Congregação 

Cristã no Brasil não é uma instituição apolítica como diz ser, compreendemos que, de 

alguma forma, os líderes da CCB influenciam seus fiéis no momento da escolha dos 

dirigentes do país, por haver orientações sobre a relação dos membros com a política 

desde o histórico da igreja até as orientações nas Assembleias Gerais. 

 
 

CONCLUSÕES 
 

Baseado nas análises das cartas de Louis Francescon, e também nos resumos 

de ensinamento das Assembleias Gerais, entendemos que apesar do discurso de uma 

instituição apolítica e neutra, a Congregação Cristã no Brasil, não é coerente quanto à 

neutralidade quando orienta seus fiéis como se comportarem diante dos movimentos 

reivindicatórios e também diante dos movimentos políticos, e transparece estar sempre 

do lado do poder. 

 
 

AGRADECIMENTOS 
 

Agradecemos a Universidade Federal do Tocantins, pela oportunidade de 

desenvolver esta pesquisa dentro do seu espaço, a Centro de Documentação Histórica 

da UFT, e também as pessoas que colaboraram anonimamente fornecendo 

documentos que possibilitou nossa pesquisa. 



REFERÊNCIAS 
 

ASSEMBLEIA ANUAL DA CCB EM SÃO PAULO (1960-1970). Araguaína, TO: Centro 
de Documentação Histórica do Curso de História da Universidade Federal do Tocantins 
(UFT) 2013.  
BELLOTTI, Karina Kosicki; CAMPOS, Leonildo Silveira; SILVA, Eliane Moura da. 
Religião e Sociedade na América Latina, Universidade Metodista de São Paulo. SP. 
2010.  
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA DO CURSO DE HISTÓRIA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS-UFT. Histórico da obra de deus, 
revelada pelo espírito santo, no século passado. São Paulo: Gráfica e Editora 
Augusto. 2002.  
LEITE, Sérgio Araújo. Entre o Rito e o Cotidiano: as mulheres da Igreja Congregação 
Cristã No Brasil da Cidade de Carapicuiba. 2008, f.119. Dissertação de mestrado em 
Ciências da Religião – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, SP.  
MATA, Sérgio da. História e Religião. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.  
ROLIM, Francisco Cartaxo. Pentecostais no Brasil: Uma interpretação sócio-religiosa, 
Rio de Janeiro, Vozes 1985.  
SANTOS, Sueli Marques Santos dos. A Igreja Congregação Cristã no Brasil: Rituais, 
Símbolos e Orientações numa Igreja Pentecostal. 2013, f.46. Monografia – 
Universidade Federal do Tocantins, TO.  
. 



O CRESCIMENTO DA CULTURA DO ALGODÃO NO ESTADO DO TOCANTINS 
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RESUMO  
A cultura do algodão está em expansão no Tocantins e apresentou crescimento 
significativo na safra 2014/2015. Na região de Gurupi, Dianópolis e Porto Nacional o 
plantio de algodão vem ganhado espaço. O objetivo desse trabalho foi demonstrar o 
crescimento do plantio do algodão no estado do Tocantins. A metodologia adotada 
baseia-se em pesquisas bibliográficas que envolvem dados sobre a produção agrícola 
no estado tocantinense e que foca o processo de crescimento do algodão no estado. 
Nesse artigo, foi abordado com dados estatísticos o crescimento da produção de 
algodão no estado. Ao término do desenvolvimento do projeto, pode-se analisar o 
crescimento do cultivo de algodão. Por fim, o presente trabalho apontou o crescimento 
da produção de algodão destacando alguns municípios que já produzem tal cultura e 
demostrando o crescimento de 14.36 (mil t.).  
Palavras-Chave: Produtividade. Expansão. Cultivo. Algodão. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O Tocantins foi criado em 1988 com uma área de 277.297,8 km². O clima do 

estado e tropical, com 82% do território predominam os solos planos ou suavemente 

ondulados, onde localiza uma grande produtividade agrícola, com destaque a produção 

de arroz, sorgo, feijão, milho, soja, mandioca e cana-de-açúcar. Também está em 

crescimento no estado o cultivo de frutas tropicais, em especial a melancia, o abacaxi e 

a banana. O estado possui também uma grande criação pecuária com um rebanho de 

mais oito milhões de animais. 
 

A cadeia produtiva do algodão é uma das principais do Brasil, atualmente, são 

cultivados mais de 800 mil ha de algodão. Sendo caracterizado por elevada 

produtividade, bem superior à média mundial. O algodão é explorado economicamente 

no país, destaca com altas produtividades em Mato Grosso, Goiás, Bahia e Mato 

Grosso do Sul, onde as condições como clima e solo permitem a obtenção elevadas de 

produtividades. Em 1989 o programa de melhoramento do algodoeiro nas condições do 

cerrado, em Chapadão dos Parecis em Mato Grosso esteve testando e desenvolvendo 

variedades que estivesse um bom desempenho no cerrado brasileiro, posteriormente 
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este programa foi expandido para os estados de Goiás e Bahia, que resultou em varias 

variedades adaptados ao cerrado brasileiro obtendo produtividade elevada, alto 

rendimento de fibras, superando ate mesmo grandes produtores de algodão como a 

Índia. 
 

Há alguns anos produtores baianos começaram a cultivar o algodão no estado 

do Tocantins tendo um rendimento de produtividade bem elevado, mais com uma 

grande incidência de pragas e doenças, os produtores tiveram muitas perdas, e 

ocasionou quase a extinção no algodão no estado. Na safra 2014 e 2015 foi liberado o 

cultivo do algodão geneticamente modificado e mais resistente às pragas. Este fator 

gera redução nos custos de produção e aumento da produtividade. Com a liberação, o 

Estado deve atrair produtores de outras regiões, pois passa a ser o único estado da 

região norte apto para o plantio do algodão transgênico. “O Tocantins tem condições 

de clima, solo e logística que favorecem a produção e o escoamento do algodão para 

indústrias têxteis e alimentação animal”, afirma Queiroz (2015). O objetivo desse 

trabalho foi demonstrar o crescimento do plantio do algodão no estado do Tocantins. 

 
 

METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada para esta pesquisa foi do tipo exploratória, e 

bibliográfica, com procedimento de coleta de dados secundários relacionado ao 

crescimento da cultura do algodão no estado do Tocantins. Para realização desta 

pesquisa foi utilizado dados bibliográficos de algumas fontes como Conab. O dado 

obtido da Conab teve como finalidade obter informações quanto ao crescimento da 

cultura do algodão no Tocantins e quais municípios estão produzindo. Posteriormente, 

os dados obtidos foram analisados de forma a fundamentar conceitos, objetivando 

compartilhadas informações que pudessem demonstrar o crescimento e prever a futura 

expansão do algodão no estado. 

 
 

RESULTADOS 
 

No período de 20 a 24 de julho de 2015, a CONAB realizou o 11º Levantamento de 

avaliação da Safra 2014/15, nas principais regiões produtoras do País. Dando 

prosseguimento as atividades de avaliação da safra, neste levantamento, foram 

coletados dados estatísticos para, avaliação do panorama da cultura do algodão no 

estado do Tocantins, com objetivo de constatar o crescimento, após a liberação do 

cultivo das variedades transgênicas em todo Estado a partir de dezembro de 2013, por 

órgãos competentes do setor agrícola. O Tocantins deve atrair novos produtores, por 



ser o único estado da região norte a produzir algodão geneticamente modificado e por 

apresentar clima e solo ideal para a produção, tendo logística que favorecem a 

produção e o escoamento da safra para as indústrias têxteis e de ração animal. A 

cultura do algodão no Tocantins é mais concentrada nos municípios de Gurupi, 

Dianópolis e Porto Nacional. 
 

Na imagem abaixo mostra em números a produção de algodão de acordo a 

região produtora no estado do Tocantins. 
 
TABELA 1. AVALIAÇÃO DA CULTURA DO ALGODÃO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Conab. 
 

Abaixo segue um gráfico que repassa com, mas clareza os dados demonstrado 

na imagem acima. 

 
 

GRÁFICO 1. ESTIMATIVA DA ÁREA /PRODUÇÃO/PRODUTIVIDADE – SAFRA 2014/2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: 
 
Conab. 
 

De acordo com o gráfico levantado pela Conab em relação à produção a safra de 

2013/2014 a 2014/2015 teve um aumento de 14,36 (mil t.) e um crescimento de área 

de 2.91 (mil ha), levando a um aumento de produtividade de 4.022 (kg/ha) para 4.371 

(kg/ha). 



CONCLUSÃO 
 

Inicialmente os municípios que já estão produzindo e tendem a expandir a 

produção de algodão são Dianópolis, Gurupi e Porto Nacional. Com a liberação do 

algodão Transgênico a uma nova possibilidade econômica para os produtores da 

região tocantinense. Conclui- se que a cultura do algodão transgênico no estado 

tocantinense vem crescendo de forma relativamente alta levando em consideração a 

prática de a cultura ser nova. 

 
 

REFERÊNCIAS 
 

CONAB. Disponível em:< http://seagro.to.gov.br/noticia/2013/7/22/produtores-de-
algodao-no-tocantins-colhem-safra-2012-2013/#sthash.tWh5TS9D.dpuf >. Acesso em: 
29 set. 2015.  
QUEIROZ; G. Tocantins é o único estado amazônico apto ao plantio do algodão 
transgênico. Disponível em: <http://seagro.to.gov.br/noticia/2014/1/15/tocantins-e-o-
unico-estado-amazonico-apto-ao-plantio-do-algodao-transgenico/ >. Acesso em: 22 set. 
2015. 

http://seagro.to.gov.br/noticia/2014/1/15/tocantins-e-o-unico-estado-amazonico-apto-ao-plantio-do-algodao-transgenico/
http://seagro.to.gov.br/noticia/2014/1/15/tocantins-e-o-unico-estado-amazonico-apto-ao-plantio-do-algodao-transgenico/
http://seagro.to.gov.br/noticia/2014/1/15/tocantins-e-o-unico-estado-amazonico-apto-ao-plantio-do-algodao-transgenico/


A GUERRILHA DO ARAGUAIA: A COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE NA  
REPARAÇÃO DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS 

 

 

Sueli Marques Ferraz dos Santos58 

Marcos Edilson de Araújo Clemente²  
Damarys Marques Ferraz Saraiva³ 

 

RESUMO  
Nesta pesquisa propomos verificar como está sendo realizado o processo de reparação 
das vítimas da Guerrilha do Araguaia. A Lei de Anistia no Brasil (Lei 6.683), 
promulgada pelo governo militar em agosto de 1979, levou 30 anos para ser 
questionada juridicamente, quando fez parte da pauta dos processos em julgamento na 
Corte Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH). A resposta do Governo 
Brasileiro a (CorteIDH), foi a criação da Comissão Nacional da Verdade (CNV), no 
intuito de investigar as violações aos direitos humanos durante o período de 1946 a 
1988. Nosso objetivo é analisar o poder do Estado Brasileiro em relação as ações 
realizadas pela Comissão Nacional da Verdade (CNV), nas investigações e reparações 
às vítimas que tiveram seus direitos humanos violados na Guerrilha do Araguaia. 
Investigar quais foram as pressões internas e externas que levaram a criação de uma 
Comissão de investigação sobre os direitos humanos violados. Essa pesquisa se 
baseará em revisões bibliográficas de Jörn Rüsen, Paul Ricoeur, Norberto Bobbio, 
Claude Raffestin, Augusto César Buonicore, Paulo Fonteles Filho, Leonencio Nossa e 
documentos oficiais como os relatórios da Comissão Nacional da Verdade. Esta 
pesquisa está em andamento na fase de pesquisa empírica e revisão das obras.  
Palavras-chave: Lei de Anistia. Corte Interamericana. Estado Brasileiro. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O que propomos nesta pesquisa é compreender o poder de ações do Governo 

Brasileiro durante as investigações realizadas pela Comissão Nacional da Verdade e a 

proposta de reparação das violações dos direitos humanos, durante a Guerrilha do 

Araguaia que ocorreu no sudeste paraense, especialmente em São Domingos do 

Araguaia. Para um melhor entendimento de como surgiu o confronto armado Guerrilha 

do Araguaia na região Amazônica, na faixa das fronteiras dos três Estados Pará, 

Maranhão e o antigo norte de Goiás atualmente Tocantins. Devemos levar em 

consideração a história política nacional em relação ao Golpe Civil Militar ocorrido no 

ano de 1964. Durante o Regime Militar foram baixados 05 Atos Institucionais (AI) que 

decretava como o país seria governado. A partir do AI 2, AI 3, AI 4 e por último o AI 5, 

todos eram repressivos, caçavam direitos políticos e civis, seguido de prisões e 
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torturas. A luta contra o Regime Militar, levou os integrantes do PCdoB a resistência 

através da Guerrilha do Araguaia. 
 

Apesar das violações cometidas pelo Exército Brasileiro durante a Guerrilha do 

Araguaia, fazer parte da memória dos moradores de São Domingos do Araguaia, a 

história da guerrilha foi silenciada por mais ou menos 35 anos. A Lei de Anistia no 

Brasil (Lei 6.683), promulgada pelo governo militar em agosto de 1979, levou 30 anos 

para ser questionada juridicamente, quando fez parte da pauta dos processos em 

julgamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH), em 24 de 

Novembro de 2010 que julgou e responsabilizou o Governo Brasileiro a tipificar o crime 

de desaparecimento forçado de pessoas, entre outras medidas. A resposta do Governo 

Brasileiro a (CorteIDH), foi a criação da Comissão Nacional da Verdade (CNV), no 

intuito de investigar as violações aos direitos humanos durante o período de 1946 a 

1988. 
 

Entendemos que os objetivos da CNV, são bastante abrangentes: esclarecer os 

casos de graves violações de direitos humanos; investigar “os casos de torturas, 

mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e suas autorias, mesmo 

que estes tenham acontecido no exterior,” como também identificando e tornando 

público as estruturas, os locais, as instituições em que houve práticas de violações de 

direitos humanos, nos diversos aparelhos estatais e na sociedade; conduzir aos órgãos 

públicos competentes todas as informações obtidas que facilite a localização e 
 
“identificação de corpos e restos mortais de desaparecidos políticos”, cooperar com as 

instâncias do poder público para apuração de violações de direitos humanos; propor a 

adoção de medidas e políticas públicas que possam prevenir a violação de direitos 

humanos, garantir a não repetição de tais atos e promovendo a reconciliação nacional; 

com base nas informações adquiridas, auxiliar a reconstrução da história dos casos de 

graves violações de direitos humanos, bem como “contribuir para que sejam reparados 

os direitos das vítimas de tais violações”. (Lei n. 12.528, de 18 de novembro de 2011, 

Art. 3) 
 

A confirmação das violações dos direitos humanos durante a Guerrilha do 

Araguaia, só vieram tornar públicos por meio do relatório final realizado pela CVN, que 

após as investigações foram detectado graves violações de direitos humanos. O 

relatório ainda registra violações de direitos humanos causados aos camponeses e 

povos indígenas, dos quais estão elencados moradores de S.D.A e o povo indígena 

Aikewara que fica aproximadamente a 45 quilômetros de distância de São Domingos 

do Araguaia. (Relatório da CNV parte V Cap. 18 P. 926) 



Os objetivos desta pesquisa são: Compreender e problematizar os interesses 

que levaram a criação da Comissão Nacional da Verdade pelo poder do Estado 

Brasileiro. Investigar quais foram as pressões internas e externas que levaram a 

criação de uma Comissão de investigação sobre os direitos humanos violados e 

verificar como está sendo realizado o processo de reparação das vítimas da Guerrilha 

do Araguaia. Analisar quais são os impasses da CNV no que se refere às políticas 

públicas de reparação dos direitos humanos, como também verificar os principais 

problemas levantados pelos moradores de S.D.A, no tocante a essas políticas públicas 

de reparação, e se este processo foi transparente. 

 
 

METODOLOGIA 
 

Propomos desenvolver essa pesquisa utilizando a seguinte metodologia: 

analisaremos os conceitos de memória, esquecimento e perdão, pelas perspectivas do 

historiador alemão Jörn Rüsen, em suas obras, História Viva, Razão Histórica, e o 

filosofo francês Paul Ricoeur, em seu livro intitulado A memória a história o 

esquecimento. 
 

Para compreender o processo da história regional intitulada Guerrilha do 

Araguaia, faremos análises de fontes bibliográficas como: João Amazonas: um 

comunista Brasileiro, do historiador Augusto César Buonicore, a Obra Araguaianas: As 

histórias que não podem ser esquecidas, do jornalista Paulo Fonteles Filho, o livro 
 
MATA! O Major Curió e as Guerrilhas no Araguaia, do jornalista Leonencio Nossa e a 

coletânea Guerrilha do Araguaia da Editora Anita Garibaldi. 
 

O conceito de direitos humanos é muito relativo. Em nossa pesquisa nos 

basearemos na perspectiva do historiador Norberto Bobbio através da obra a Era dos 

direitos. Para conceituar limites e fronteiras analisaremos a obra Por uma Geografia do 

Poder do geografo Claude Raffestin. Com o objetivo de melhor esclarecimento sobre a 

presença do Governo Militar na região do conflito, analisaremos 32 exemplares de 

jornais locais da década de 1960 e 1970, intitulados Notícias de Marabá de Marabá-PA, 

que foram cedidos pela Casa da Cultura de Marabá. No intuito de entender como foram 

desenvolvidos os trabalhos da CNV, no que se refere a Guerrilha do Araguaia em São 

Domingos do Araguaia, analisaremos o relatório da Comissão Nacional da Verdade 

(CNV) e documentos referentes a Lei de Anistia de 1979 como também documentos da 
 
Corte Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH). 
 

Como se trata de uma pesquisa no âmbito regional em que podemos ter acesso 

as vítimas da Guerrilha do Araguaia, propomos utilizar a metodologia de história oral na 



perspectiva de Verena Alberti. A história oral neste trabalho assumirá um caráter de 

método de investigação cientifica que nos orientará sobre como realizar entrevistas, 

tratamento e difusão do acervo. Optamos pela “entrevista história de vida” por dar uma 

maior liberdade aos entrevistados que em nosso caso serão os atingidos pela Guerrilha 

do Araguaia em São Domingos do Araguaia, Tais como: Antônio Rodrigues de Melo, 

Credineuza Maria Oliveira, Edite Ferreira Jose Aires de Brito, Maria do Socorro Morais, 

Maria Soares da Silva, Pedro Marivete, Raimundo Souza Cruz, Sebastiana Miranda da 

Costa Cruz e também os indígenas Alirreira Surui, Machu Surui entre outros que 

sofreram no confronto. 

 
 

RESULTADOS 
 

Nesta pesquisa tem sido feito coleta de fontes durante o período de um ano. Até 

o presente momento foram realizadas entrevistas com os moradores de São Domingos 

do Araguaia, e os indígenas Aikewara, atingidos pela Guerrilha do Araguaia na década 

de 1970. Confrontaremos os relatórios da CNV, com as entrevistas das vítimas e 

analisaremos se está sendo cumprido as reparações propostas pela CNV, 

verificaremos também sobre os debates que está sendo feito pelas academias em 

relação a Guerrilha do Araguaia. 

 
 

CONCLUSÕES 
 

Portanto durante a pesquisa entendemos que há uma lacuna na história 

nacional, e está sendo preenchida através dos relatórios da Comissão Nacional da 

Verdade. No entanto é necessária uma investigação quanto as providencias que serão 

tomadas relacionado as propostas da CNV. Uma das propostas que acreditamos ser 

necessária investigar é a criação de lugar de memória para que tais fatos como a 

Ditadura Militar não venha ocorrer novamente. 
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RESUMO  
Os estudos fonéticos e fonológicos vêm crescendo e ganhado destaque no âmbito da 
Sociolinguística, principalmente pela importância não apenas do componente 
linguístico, mas também dos aspectos extralinguísticos variacionistas. Diante deste 
fato, escolhemos como objeto estudo a sibilante e os seguintes objetivos: (i) verificar a 
variação da sibilante sob a perspectiva da Sociolinguística; (ii) observar os mecanismos 
que caracterizam a sibilante no Tocantins; (iii) avaliar a sibilante, tomando como base 
as cidades de Porto Nacional, Natividade e Pedro Afonso. O corpus do trabalho 
constitui-se de registros orais coletados pelo projeto ‘Atlas Linguístico Topodinâmico 
Topoestático de Estado do Tocantins’ (ALiTTETO), junto a informantes estratificados 
por sexo e idade, com o auxílio de um instrumento de coleta composto por 14 
(quatorze) questões. Os dados foram analisados e transcritos segundo os conceitos 
teóricos da Sociolinguística moderna. 
 

Palavras-chave: Sibilante. Sociolinguística. Tocantins. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

A variação das fricativas sibilantes, mais especificamente do /s/, vem sendo 

difundida em todo território brasileiro, devido sua grande variabilidade, em decorrência 

do latim e das línguas provenientes dele. No decorrer dos séculos, as sibilantes, 

representadas no Galego Português Medieval, eram divididas em um par de africadas 

(uma surda e uma sonora). 
 

Com a evolução do sistema fonológico, elas passaram a se dividir em quatro 

fricativas (/s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/), que são conhecidas como sibilantes por terem a sua principal 

fonte de turbulência produzida quanto o jato de ar criado pela constrição encontrando 

um obstáculo: os dentes. (LADERFOGEP & MADDIESON, 1993, p. 140). 
 

Diante da importância de se trabalhar com os aspectos dialetais, contidos na 

fonética e na fonologia, que podem ser associadas à cultura de um determinado povo, 

diferenciando-o dos demais grupos, buscamos as principais evidências da sibilante no 

dialeto do Estado do Tocantins, tomando como base seu histórico cultural e social, que 
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foi e até hoje vem sendo influenciado por grupos oriundos de outros estados, caso do 

Piauí, Maranhão, Pará e Pará. 

 

METODOLOGIA 
 

As leituras para o presente trabalho foram constituídas de diversas áreas, tais 

como: Dialetologia, Geografia Linguística e a Sociolinguística, campos que orientam a 

representação do componente linguístico, social e regional em torno do fenômeno ao 

qual nos propomos analisar. 
 

Aplicado questionário previamente elaborado junto a doze (12) informantes 

nascidos nos municípios de Porto Nacional, Natividade e Pedro Afonso; são quatro 

informantes por localidade, de ambos os sexos, nascidos e criados nas respectivas 

cidades. A viagem para aplicação dos inquéritos foi realizada em março de 2015. Após 

o retorno da equipe, fizemos a catalogação do material e transcrevemos as entrevistas. 
 

Nosso intuito nas análises foi averiguar o uso da sibilante nas seguintes 

posições em coda medial e final com as seguintes fricativas: a fricativa sibilante 

alveolar desvozeada [s], alveolar vozeada [z], a fricativa alveolopalatal desvozeada [ʃ] e 

a alveolopalatal vozeada [ʒ]. 
 

As análises foram quantificadas e interpretadas de acordo com o referencial 

teórico. Além disso, foi importante para a feitura da análise do material, o contato direto 

com a localidade foco da pesquisa e, sobretudo, com o entrevistado (a). 

 

 

RESULTADOS 
 

Obtivemos um total de 240 realizações da fricativa, nos quarto tipos de 

declinações [s, z, ʒ, ʃ], conjuntamente nas cidades de Porto Nacional, Pedro Afonso e 

Natividade, junto aos 12 informantes. Desta forma, as variantes ficaram assim 

distribuídas: 

 

Quadro 1: Distribuição da sibilante por localidade 
 

Localidade  Ocorrências em porcentagem (%) 
     

 [s] [z] [ʃ] [ʒ] 

 fricativa alveolar fricativa alveolar fricativa fricativa 
 (desvozeada) (vozeada) alveolopalatal alveolopalatal 
   (desvozeada) (vozeada) 
     

Natividade 26,58% 45,56% 26,58% 1,2% 

     



Porto Nacional 52,56% 24,35% 23,07% 0,0% 

     

Pedro Afonso 65,82% 16,45% 17,72% 0,0% 
     

 

No que se refere à fricativa pós-alveolar desvozeada [ʃ], podemos verificar que 

26,58% da sua frequência deu-se em Natividade; em Porto Nacional: 23,07% e Pedro 

Afonso: 17,72. Levando em consideração o movimento de posteriorização do corpo da 

língua, esta consoante pode ser atestada como um ambiente indutor da passagem de 

[s] a [ʃ]; esse fenômeno pode ocorrer perante o /i/ e /u/, como em: e[ʃ]trada, e[ʃ]querdo 

co[ʃ]ta, me[ʃ]ma. Considerando este aspecto da africada [ʃ], ela pode ser encontrada na 

palavra ‘estrada’ tornando-se e[ʃ]trada, por conta da pronúncia do falante, isto é, pelo 

alteamento da vogal em questão /e/ pela vogal /i/ (i[ʃ]trada). 
 

Com referência a fricativa pós-alveolar vozeada e a fricativa alveolar 

deszoveada temos o seguinte apontamento de Mota e Rollemberg: “as variantes 

sonoras ([ʒ, z]) diante das oclusivas labiais e dentais (b, d), dos constritivos labiodental, 

palatal e velar sonoras.” (MOTA/ ROLLEMBERG, 1989, p. 671-679). 
 

Tomando como base as localidades estudadas, tecemos o seguinte 

comentário a respeito de [ʒ]. Em Natividade o índice de incidência foi de apenas 1,2%; 

em Porto Nacional e Pedro Afonso não houve incidências dessa realização. Para [z], a 

distribuição deu-se da seguinte forma: Natividade: 45,56%; Porto Nacional: 24,35% e 

Pedro Afonso:16,45%. 
 

A variante sonora [ʒ] refere-se a um fenômeno de assimilação regressiva, em 

que a consoante oclusiva compartilha a propriedade de vozeamento, com consoante 

que a precede. Nas fricativas alveolares, o ponto de constrição, em regra geral, são os 

dentes inferiores; não há vibração da prega vocal na fricativa não vozeada em /s/, mas 

há vibração na africada vozeada /z/. 
 

A fricativa alveolar desvozeada [s] ocorreu em Pedro Afonso em 65,82% dos 

dados; em Porto Nacional obtivemos 52,56% e em Natividade: 26,58%, menor número 

desta variante. Sua frequência dá-se tanto em coda externa quanto interna. 
 

Na posição externa, esta variante pode ocorrer em palavras como: pa[s], de[s], 

trê[s], precedida de vogal alta, [o] e [u] como em lu[s] e vo[s], arroz[s] e diante da vogal 

nuclear [a], caso da palavra pa[s]; pode ainda ser vista depois da vogal média [e], como 

é o exemplo da palavra trê[s]. Na posição interna, ela se apresenta nos seguintes 

exemplos: me[s]ma, fó[s]foro, de[s]maio, de[s]vio, e[s]trada, e[s]cola, co[s]ta. 
 

Conforme as variáveis linguísticas dispostas no presente estudo, notamos que o 

ponto de articulação da sílaba engloba, de forma geral, a posição de /s/ pós- vocálico 



pode ocorrer em contextos mediais e os contextos de final de palavra absoluto ou 

seguindo de outra palavra, envolvendo processos de ressibilação. 

 
 
 

CONCLUSÃO 
 

Diante das leituras realizadas no decorrer da nossa pesquisa, podemos 

observar a evolução do Português brasileiro, tomando como suporte a origem da 

Língua Latina, perpassando por diversos dialetos até chegarmos ao que ele é hoje, um 

dialeto com atributos diversificados e voltado para a base da língua mãe. 
 

A sibilante, nosso foco de estudo, era realizada no latim apenas em dois tipos 

de africadas (uma surda e uma sonora). Entretanto, no decorrer dos séculos, os pares 

de africadas (surdas e sonoras) transformaram-se em quatro tipos (/s/,/z/, /ʃ/, /ʒ/), a 

fricativa alveolar desvozeada, fricativa alveolar vozeada, fricativa pós-alveolar 

desvozeada e por último a fricativa pós-alveolar vozeada. 
 

Durante as pesquisas in loco nas cidades de Natividade, de Pedro Afonso e de 

Porto Nacional, observamos que as ocorrências verificadas apresentaram oscilações. 

Em Natividade, as maiores ocorrências foram da fricativa alveolar vozeada [z] e da 

fricativa pós-alveolar desvozeada [ʃ]. 
 

Em Pedro Afonso, a maior incidência ocorreu com a fricativa alveolar 

desvozeada [s] com 65,82% dos dados desta localidade. O mesmo ocorreu em Porto 

Nacional, cujo maior índice também se refere à fricativa alveolar desvozeada [s] com 

52,56%. Em contrapartida, notamos que a fricativa pós-alveolar vozeada [ʒ] incidiu em 

apenas uma situação, na cidade de Natividade; nas demais, esta variante não foi 

registrada. 
 

Assim, lembramos a importância da sibilante para a descrição e análise do 

Português Brasileiro, e, sobretudo, para os estudos da variação dialetal no Tocantins, 

pois é evidente que o [s], em seus vários pontos de articulação desempenha um papel 

fundamental para a Sociolinguística e para a compreensão de um dialeto em 

específico. 
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A UTILIZAÇÃO DE UM AEROMODELO ADAPTADO PARA OBTENÇÃO DE 
IMAGENS AÉREAS DE ALTA RESOLUÇÃO ESPACIAL 
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RESUMO  
Dentre os meios possíveis de se obter imagens de sensoriamento remoto para mapear 
o meio ambiente, já estão consagradas as fotografias aéreas obtidas por aviões, e as 
imagens digitais obtidas por um grande número de satélites em órbita da Terra. A 
interpretação de imagens aéreas, para determinar metas e parâmetros (por exemplo: 
tonalidade, tamanho, forma, padrão, declividade, posição geográfica, sombra e outros) 
nas atividades agrícolas, serve para resgatar a ordem cronológica das mudanças 
ocorridas no meio. A técnica aplicada para obtenção das imagens é simples, uma vez 
que utiliza um aeromodelo de fácil aquisição e baixo custo, tornando-se viável na 
aplicação em áreas pontuais para o acompanhamento da evolução do uso do solo. Os 
voos foram realizados no Campus de Ciências Agrárias e Ambientais da Faculdade 
Católica do Tocantins nos dias 04 e 06 de junho de 2015, na área pomar e de plantio 
experimental. A utilização do aeromodelo adaptado com câmera digital mostrou-se 
eficiente no que tange a alta resolução espacial das imagens obtidas. Observou que 
para melhores resultados, faz-se necessário uma atenção especial quanto aos fatores 
climáticos no momento do voo, visto que a aeronave poderá sofrer interferências de 
trajetória.  
Palavras-chave: sensoriamento remoto; imagens; resolução; voo. 
 

INTRODUÇÃO  
A utilização de balões são provavelmente as mais antigas plataformas de 

observação e obtenção de fotos aéreas. Por uma questão de fato, fotografias aéreas 

de Paris já eram capturadas em 1858 por Tournachon a bordo de um balão de ar 

quente. Mais tarde, e graças à simplificação da tecnologia da câmera, outros meios, 

tais como pipas (utilizados pelo meteorologista Inglês ED Archibald em 1882) e 

foguetes (como o usado pelo inventor sueco Alfred Nobel em 1897) foram utilizados 

para a fotografia aérea (COLOMINA, P. Molina 2014). 
 

Além dos balões, o interesse por aeronave remotamente pilotada, os 

aeromodelos, sempre foram vislumbrados pelo homem e tem crescido no decorrer dos 

anos com o desenvolvimento de novas tecnologias como à miniaturização de circuitos 

elétricos e sensores. A partir disso, novas possibilidades surgem a cada dia para 

trabalhos associado ao levantamento de áreas tanto urbanas quanto rurais. 
 

De acordo com Fontes, (2005), o conceito de fotografia aérea, a 

aerofotogrametria, refere-se às operações realizadas com fotografias da superfície 
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terrestre, obtidas por uma câmara de precisão com o eixo ótico do sistema de lentes 

mais próximo da vertical e montada em uma aeronave especialmente preparada. 
 

Segundo Medeiros 2007, apud Anderson (1982), a interpretação de fotografias e 

filmagens aéreas, para determinar metas e parâmetros (por exemplo: tonalidade, 

tamanho, forma, padrão, declividade, posição geográfica, sombra e outros) nas 

atividades agrícolas, serve para resgatar a ordem cronológica das mudanças ocorridas 

ao longo do tempo nas áreas pesquisadas. 
 

O Sensoriamento Remoto é uma ciência utilizada para a detecção de objetos sem 

contato direto com eles. As propriedades físicas da interação da energia 

eletromagnética possibilita caracterizar tais objetos. Assim, as imagens geradas pelos 

sensores remotos são utilizadas no mapeamento de grandes áreas (MENDONÇA et al, 

2011). 
 

O processamento digital é, inegavelmente, uma ferramenta extremamente útil 

para se manipular as imagens para a as mais diversas finalidades. Seja para realças 

algum componente de interesse na imagem, seja para classificar esses componentes. 

A classificação digital de imagens é um método muito utilizado para produzir mapas de 

uso da terra (PEREIRA NETO, 2007). 
 

Uma das maiores dificuldades da agronomia atualmente é o monitoramento de 

pragas, doenças e deficiências na lavoura, uma vez que culturas estão cada vez mais 

dinâmicas e requerem maior atenção técnica. Além disso, existem dificuldades em 

obter informações relacionadas às adversidades que prejudicam o desenvolvimento 

das culturas, assim como a necessidade em tomar decisões eficientes e viáveis 

economicamente em tempo hábil respeitando as condições climáticas da região e o 

ciclo fenológico das culturas. 
 

Na agricultura, atualmente a tecnologia já é uma realidade, sendo denominada 

agricultura de precisão que é um sistema de gerenciamento agrícola baseada na 

variação espacial e temporal da unidade produtiva e visa ao aumento do retorno 

econômico, à sustentabilidade e à minimização do efeito ao ambiente (BRASIL, 2012 

apud Bernardi, et al, 2014). 
 

Com isso as imagens aéreas de alta resolução espacial e temporal da cobertura 

do solo tornam-se uma ferramenta importante para avaliação e tomada de decisões no 

meio rural e urbano. 
 

A partir do exposto, o objetivo principal do trabalho foi avaliar a utilização de um 

aeromodelo adaptado com câmera fotográfica digital com sensor RGB para tomadas 

aéreas da cobertura do solo no Campus de Ciências Agrárias e Ambientais da 



Faculdade Católica do Tocantins nas áreas de plantio experimental e do pomar, e 

realizando uma breve comparação de qualidade com imagens fornecidas gratuitamente 

pelo software Google Earth®. 

 
 

METODOLOGIA 
 

Os voos foram realizados no Campus de Ciências Agrárias e Ambientais da 

Faculdade Católica do Tocantins - Palmas, TO, situada na TO – 050, Loteamento 

Coqueirinho, 2ª etapa, nos dias 04 e 06 de junho de 2015, às 17h25min e 17h15min, 

respectivamente. 
 

Para realização dos voos, como plataforma aérea foi utilizado um aeromodelo tipo 
 

“Asa Zagi” de 1,5 m de envergadura, de fabricação nacional, equipada com motor 

elétrico do tipo Brushless de 1.200 kv, hélice 9x6 de fibra de carbono apropriada, 

transmissor de rádio e receptor na frequência de 2.4 Ghz de 6 canais, bateria de Lítio-

Íon Polímero (2200 mah) e câmera digital RGB 16,2 de Megapixels de resolução. 
 

No momento do voo, o aeromodelo, por interferências externas em razão de 

fatores climáticos sofreu algumas alterações de posicionamento e curso durante o voo, 

ocasionando erros na obtenção das imagens. Para minimizar essas alterações de 

curso e inclinações que forçam a aeronave a se deslocar de forma irregular, foi 

utilizado um micro estabilizador de voo axial de 03 eixos. 
 

Considerando que o sistema de disparo da câmera para a tomada das imagens 

foi totalmente adaptada de formal artesanal, considerando ainda que se trata de um 

sistema manual para o disparo da câmera e que está toma as imagens a partir de 

comandos realizados em solo pelo operador do rádio controle, foi utilizada assim uma 

adaptação com uma pequena haste de metal que é direcionada para o disparador da 

câmera. Com isso, aos comandos dado pelo rádio o servo efetua uma rotação em seu 
 
“braço” para efetuação dos disparos. 
 

 

RESULTADOS 
 

No primeiro levantamento que ocorreu no dia 04 de junho de 2015 na área 

experimental de plantio, foram obtidas 50 imagens da área experimental de plantio, 

onde dessas aproximadamente 85% das imagens apresentaram angulação ocasionada 

por desestabilização, falta de qualidade e nitidez. 
 

A área circunvizinha onde foi realizado o primeiro voo, em seus aspectos físicos, 

é caracterizada pela presença de uma vegetação preservada, densa e de médio porte, 



aspecto esse que causa sombreamento parcial na área de interesse a depender do 

horário do voo. 
 

Considerando que no momento da captação da imagem, a incidência de raios 

solares na superfície terrestre é afetada pela sombra causada pela vegetação ou 

presença de nuvens de baixa altitude e considerando ainda que os sensores de 

câmera digitais atuam na captura da refletância de ondas que são emitidas pelos 

corpos presentes na superfície, podemos afirmar que a elevada taxa de imagens que 

apresentaram baixa qualidade possa está diretamente ligada a esses aspectos citados. 
 

Abaixo apresentaremos os resultados obtidos no voo realizado dia 04 de junho de 

2015 e uma comparação com imagem da mesma área com intervalo de 18 dias obtida 

através do software gratuito Google Earth®. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura   4. Área   de   plantio   experimental   da Figura  5.  Área  de  plantio  experimental  por 
Faculdade Católica no voo em 04/06/2015. imagem do Google Earth® em 19/05/2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura   6. Área   de   plantio   experimental   da Figura  7.  Área  de  plantio  experimental  por 

Faculdade Católica no voo em 04/06/2015. imagem do Google Earth® em 19/05/2015. 



No segundo levantamento, que ocorreu dia 06 de junho de 2015 na área do 

pomar da faculdade, obteve-se 26 imagens e essas apresentaram taxa de qualidade 

de 90%. 
 

Em seus aspectos físicos, área levantada é caracterizada pela ausência de 

vegetação contigua, não foi identificada a presença de nuvens que pudessem 

prejudicar na incidência solar na superfície terrestre. Podemos afirmar então, que 

esses fatores contribuíram diretamente na qualidade das imagens obtidas no voo. 
 

Abaixo apresentaremos os resultados obtidos no voo realizado dia 06 de junho de 

2015 e uma comparação com imagem obtida através do Google Earth® da mesma 

área com intervalo de 18 dias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 8. Área do pomar da Faculdade 
Católica no voo em 06/06/2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Área do pomar por imagem do Google 
Earth® em 19/05/2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 10. Área do pomar da Faculdade 
Católica no voo em 06/06/2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 11. Área do pomar por imagem do Google 
Earth® em 19/05/2015. 

 

 

Em uma análise pontual das feições identificadas nos levantamentos como uso e 

ocupação do solo e vegetação podemos inferir que o uso da tecnologia apresenta 



grande potencial de uso, uma vez que dentre as utilidades dessa ferramenta estão a, 

identificação e controle localizado de plantas daninhas, qualificação e quantificação de 

falhas de plantio e estágios fenológicos de culturas. 
 

Embora a aeronave apresente boa estabilização e controle durante o 

levantamento, a tecnologia aplicada carece de aperfeiçoamento em relação ao controle 

de altitude não existente, fator que impede o cálculo de áreas levantadas e 

determinação da escala da imagem, se possível a adaptação de um sistema de 

controle de voo automatizado. 

 
 

CONCLUSÃO 
 

A utilização do aeromodelo adaptado como metodologia para obtenção de 

imagens aéreas mostrou-se satisfatória e promissora, uma vez que emprega tecnologia 

simples de baixo custo, valendo ressaltar que é fundamental que o operador da 

aeronave tenha certa experiência na pilotagem de aeromodelos. 
 

Constatou-se que o horário escolhido para o voo poderá ser determinante na 

qualidade final das imagens, uma vez que a incidência solar tende a declinar com 

passar do dia, ocasionando assim baixa nitidez e arrastamento nas imagens obtidas. 
 

O uso do estabilizador de voo foi importante e agiu na correção das inclinações 

(Pitch, Rol e Yaw) da aeronave durante o voo, oque resultou em imagens com baixa 

angulação. 
 

Observou-se que a presença de nuvens baixas e próximas da área afeta 

diretamente na qualidade das imagens, bem como a presença de vegetação alta que 

causa sombreamento a depender do horário do levantamento. 
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RESUMO  
O agronegócio tocantinense consolida cada vez mais a produção do campo com o 
intuito de alcançar uma grande safra 2015/16, pois temos solos favoráveis, terras 
baratas, mecanizáveis, de fácil manejo e adequação às diferentes culturas, com farta 
disponibilidade de água e energia. Compreendendo-se que temos um bom escoamento 
dos nossos produtos, pelo projeto de integração modal rodovia/ferrovia. Os principais 
produtos do estado são a soja, bovinos de corte, milho, frutas (abacaxi e melancia) e 
florestas. No Tocantins existem recursos hídricos suficientes para alavancar a 
produção de pescados, com potencial para destaque nacional. Com a criação do 
MATOPIBA em 2015, através de decreto presidencial, cujo nome é a reunião das 
sílabas iniciais dos estados que o formam como Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É 
considerada a última fronteira agrícola do Brasil, gerando expectativa de aperfeiçoar e 
incrementar radicalmente área plantada e produtividade.  
Palavras chave: Produção. MATOPIBA. Fronteira. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O agronegócio tocantinense é uma atividade com alto potencial de 
 

desenvolvimento, despontando atualmente como o “novo polo agrícola do Brasil”. De 
 

acordo com a SECOM/SEAGRO (2015), o estado do Tocantins possui área com 

potencial agrícola de 13.825.070 hectares (50,25% do território do estado); clima 

tropical semiúmido, com períodos bem definidos de chuva e seca - maio a agosto é o 

período seco e setembro a maio é o chuvoso, sendo janeiro o mês mais chuvoso e 

agosto o mais seco. O Tocantins é cortado em toda sua extensão, pela maior bacia de 

água doce inteiramente localizada em território brasileiro, a bacia é formada pelos rios 

Tocantins e Araguaia (além de seus afluentes, todos perenes), o que facilita a irrigação 

nos períodos de estiagem. Por este fator, o Tocantins é um dos cinco estados 

brasileiros mais ricos em águas. 
 

Os principais elementos do agronegócio no Tocantins são a soja, a pecuária 

(bovinos de corte), milho, frutas (abacaxi e melancia) e florestas. No sul do estado, está 

a localizada a maior produção de grãos, soja e milho e no norte a pecuária. 
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As principais culturas na Safra (2014/2015) foram a soja – 2.441,98 (mil ton); a 

mandioca –183.624 (toneladas); o arroz – 605,15 (mil ton); a cana-de-açúcar – 

2.348,40 (mil ton); o milho – 1.012,51 (mil ton) ; o sorgo – 38,99 (mil ton); o feijão – 

18,87 (mil ton), segundo dados da SECOM/SEAGRO (2015). Diante disso, podemos 

citar vários setores da economia que fazem parte do agronegócio, como bancos que 

fornecem créditos, indústria de insumos agrícolas (fertilizantes, herbicidas, inseticidas, 

sementes selecionadas para plantio entre outros), indústria de tratores e peças, e 

laboratórios que fornecem vacinas e rações para a pecuária de corte e leiteira, isso na 

primeira etapa produtiva. 
 

Segundo pesquisas, possivelmente o agronegócio terá um acréscimo na 

produção de grãos para o ano de 2015, gerando expectativas de uma grande safra 
 

2015/16. O que pode interferir nessa produção é o fenômeno “El Niño”, que se repete 

por mais um ano podendo causar impacto significativo na produção agrícola. Um dos 

fatores limitantes do agronegócio no Tocantins é a mão de obra, que é escassa devido 

à falta de especialização. 
 

Existem muitas terras a serem desbravadas que podem ser aproveitadas para a 

agricultura, agropecuária e piscicultura no estado. Além do mais, estas terras podem 

ser adquiridas com baixo investimento financeiro, mesmo sendo consideradas 

eutróficas e de alta produtividade. No Tocantins temos dois períodos bem distintos, o 

período chuvoso que se inicia no mês de outubro e termina em maio, e a época da 

seca começa no mês de junho e finaliza no mês de setembro. As chuvas geralmente 

são convectivas (são chuvas intensas e com curta duração), que ainda assim 

ocasionam uma boa precipitação anual. 
 

Para um curto espaço de tempo o pescado poderá representar uma fatia 

significativa, pois temos condições favoráveis e há grande disponibilidade de lâmina 

d’agua. Apesar do Tocantins atualmente ocupar a 14° posição na produção de 

pescado, temos um potencial para ser o maior produtor do Brasil, para atingir o topo da 

cadeia produtiva, muitas barreiras deverão ser superadas, aporte de capital, linhas de 

financiamento, atração de investidores e produtores, instalação e implantação de 

distrito industrial aquícola. 
 

Em 2015 o governo federal criou o MATOPIBA que é reconhecida como a última 

fronteira agrícola que abrange parte dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e 

Bahia daí originando o nome. O Plano de Desenvolvimento Agropecuário do 

MATOPIBA segundo o decreto Nº 8.447 - 06/05/2015 no § 2º O PDA-MATOPIBA 

orientará programas, projetos e ações federais relativos a atividades agrícolas e 



pecuárias a serem implementadas na sua área de abrangência e promoverá a 

harmonização daqueles já existentes, observadas as seguintes diretrizes: 
 

I - desenvolvimento e aumento da eficiência da infraestrutura logística relativa 

às atividades agrícolas e pecuárias; 
 

II - apoio à inovação e ao desenvolvimento tecnológico voltado às atividades 

agrícolas e pecuárias; 
 

III - ampliação e fortalecimento da classe média no setor rural, por meio da 

implementação de instrumentos de mobilidade social que promovam a melhoria da 

renda, do emprego e da qualificação profissional de produtores rurais. 
 

O presente trabalho destina-se a mostrar potencialidades e oportunidades do 

estado do Tocantins para o agronegócio no ano de 2015. 

 
 

METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada para esta pesquisa foi do tipo exploratório, descritivo e 

bibliográfico, com procedimentos de coleta de dados primário e secundário relacionado 

às perspectivas para o agronegócio nacional. O intuito desta pesquisa foi obter 

informações, para inteirar os produtores e agricultores sobre as perspectivas futuras 

para o agronegócio brasileiro. Posteriormente, os dados obtidos foram analisados e 

sistematizados de forma a fundamentar conceitos, objetivando compartilhar 

informações com aplicabilidade aos agricultores, evidenciando os aspectos favoráveis 

para o crescimento do agronegócio. 

 
 

RESULTADOS 
 

O agronegócio no estado está em pico de crescimento e agora com a 

implantação do MATOPIBA tende aumentar as pesquisas nessas regiões, assim 

elevando a produção desses estados que o compõe. É estratégico para a ascensão 

social dos pequenos produtores locais e para o incremento da produção e da 

exportação agropecuária do País. O MATOPIBA é composto por 4 estados e 31 

microrregiões são 337 municípios em uma área total: 73.173.485 ha (51% da área dos 

4 Estados), o ponto forte é o aumento de atividades agrícolas e pecuárias, tendo a 

região uma forte aptidão para a produção, clima favorável e com poucas frustrações de 

safra. 
 
Tabela 1, Produção de soja e grãos no MATOPIBA nos de 1993 e 2011. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Segundo os dados do IBGE e CONAB na tabela 1, o Tocantins em 1993 teve 

uma participação de 4,13% na produção total (soma dos estados do MATOPIBA) de 

soja, já em 2011 a participação foi bem superior, sendo de 16,42%. Já na produção 

total de grãos houve uma participação de 19,01% em 1993, já em 2011 foi de 15,89%. 

Agora em 2015 para a região nordeste espera-se uma safra com um aumento de mais 

de 20%, que pela primeira vez, será superior a da região sudeste que terá um aumento 

de mais de 2,3%. 

 
 

Tabela 2, Produção de grãos do MATOPIBA no mês de maio/ 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De acordo com a tabela 2, o Tocantins com relação ao MATOPIBA teve uma 

participação na produção de grãos de 14,38%, sendo as culturas de maior cultivo soja, 

milho e arroz. 
 
CONCLUSÃO 
 

Finalizando, no estado do Tocantins temos uma boa demanda para a produção 

agrícola, sendo um dos seus pontos fortes a grande disponibilidade de terras férteis, e 

água em abundância. Temos muitos desafios pela frente, pois, trata-se do estado mais 

novo da nação. E com o MATOPIBA o agronegócio só tende a crescer. 
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RESUMO  
O trabalho consistiu na coleta e análise dos dados retirados da sub-bacia hidrográfica 
do rio Pontes e dos seus afluentes, situado na região de Araguaína- TO. Os cálculos 
das características do rio como índices físicos, densidade de drenagem, área, 
coordenadas do exutório declividade do curso d’ água e tempo de concentração, 
possuem a finalidade de conhecer os diversos fatores que determinam a natureza do 
rio Pontes.  
Palavras-chave: curso d’água, sub-bacia hidrográfica, Rio Pontes. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

Bacia Hidrográfica ou Bacia de drenagem é a área onde ocorre a drenagem da 

água das chuvas para um determinado curso de água. Essas áreas fazem a recepção 

natural das águas das chuvas, que escoam por meio da rede hidrográfica, ou rede de 
 
drenagem, que é formada por diversos cursos d’água: córregos, ribeirões, rios, entre 
 

outros. A formação da bacia hidrográfica ocorre devido aos desníveis dos terrenos 

que orientam os cursos da água, sempre das áreas mais altas para as mais baixas até 

formar um rio principal. Os rios que deságuam no rio principal chamam-se afluentes, e 

os que deságuam nestes últimos são os subafluentes. 
 

Um critério importante no estudo de Bacias Hidrográficas é a escala a ser 

adotada, pois dependendo da escala é possível verificar detalhes como relevo, solo, 

ocupação humana, encontrados em microbacias, até a abrangência de uma 

mesobacia, resultado do agrupamento de inúmeras microbacias. De modo geral, uma 

Bacia Hidrográfica pode ser melhor caracterizada analisando-se seu perfil topográfico. 
 

Neste trabalho, fez-se a análise da sub-bacia hidrográfica que tem como rio 

principal o rio Pontes e seus afluentes, extraindo os seus dados e analisando diversos 

fatores que determinam a natureza de descarga do rio Pontes. 

 
 

METODOLOGIA 
 

Para a caracterização dessa bacia calculou-se a área, densidade de rios, 

classificação dos rios, tempo de concentração e a declividade do rio. 



Para o cálculo da área foi utilizado o método das quadriculas. Esse método 

consiste em calcular a área da quadricula, e número de quadriculas contidas na 

figura. Em seguida, calcula-se a densidade dos rios por meio da relação existente 

entre o úmero de rios ou cursos de água e a área de bacia hidrográfica. 
 

A densidade dos rios é feita de uma forma mais simples, a representação da 

densidade de drenagem de uma bacia é obtida dividindo-se o número de confluências 

ou bifurcações apresentadas pela rede de drenagem pela área da bacia. 
 

A classificação dos rios foi feita através do grau de ramificação dentro de uma 

bacia. A rede fluvial de drenagem da bacia hidrográfica pode ser classificada segundo 

uma hierarquia. 
 

Os menores canais identificáveis são designados por ordem 1, estes canais 

normalmente escoam apenas durante o período chuvoso. Onde dois canais de ordem 

1 se unem, resulta em um canal de ordem 2 a jusante; em geral, onde dois canais de 

ordem i se unem, resulta em um canal de ordem i+1 a jusante. Onde um canal de 

ordem menor se une a um canal de ordem maior, o canal a jusante mantém a maior 

das duas ordens. A ordem da bacia hidrográfica (I) é designada como a ordem do rio 

que passa pelo exutório. 
 

Posteriormente, calculamos o tempo de concentração que é o tempo gasto 

para que toda a água da bacia contribua para o escoamento superficial na seção 

considerada. Ou seja, é o tempo que a água superficial leva para escoar do ponto 

mais distante até a seção principal. 
 

A declividade do rio, a partir do perfil longitudinal, o qual é estabelecido em 

função das distâncias horizontais percorridas entre cada cota marcada no mapa 

topográfico é feita a partir do método direto, que é a declividade do terreno sobre a 

extensão do rio. 

 
 

RESULTADOS 
 

A bacia hidrográfica foi delimitada utilizando-se pontos mais altos ao redor da 

mesma, portanto, foram realizados cálculos de área pelo método dos quadrados, 

perímetro, extensão da bacia, e foi realizada a análise da forma da bacia, 

comprovando-a com o cálculo dos índices e fatores que se relacionam com a forma 

da bacia, e influenciam no grau de risco de enchentes, no caso, devido aos valores 

verificou-se um risco mediano de enchentes. 



Não se tem o enquadramento do Rio Pontes, principal curso d'água da Sub-

bacia estudada, entretanto, o rio principal da bacia Tocantins-Araguaia, o Rio 

Tocantins, apresenta Classe 2 quanto à qualidade. 
 

A classificação quanto à ordem, tem-se que a bacia apresenta ordem 4 como 

principal característica relacionada às ramificações dos rios afluentes ao curso 

d'água principal. Fez-se uma tabela apresentando os resultados obtidos através de 

cálculos que representam as características da Sub-bacia presente no município de 

Araguaína. A declividade foi calculada pelo método direto, onde se tem a variação 

de cotas entre o ponto mais baixo (exutório) e o ponto mais alto dividido pela 

extensão da bacia. A declividade influencia no tempo de concentração, que é o 

tempo necessário para uma gota saia do início ao exutório do rio principal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Delimitação da Bacia. Fonte: Autoria própria, 2015. Classificação quanto à Ordem. Fonte: 

Autoria própria, 2015. 
 
 

 

CONCLUSÕES 
 

A partir de todos os dados coletados, podemos classificar a bacia quanto ao 

potencial hidrológico dentro dessa sub-bacia proporcionando subsídios para 

engenheiros e técnicos conduzirem suas ações na bacia hidrográfica visando a sua 

preservação e fiscalização. 
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RESUMO  
A soja é um alimento rico em energia e nutrientes. Possui vários benefícios à saúde e 
com ela podemos fazer vários produtos como bebidas, óleos, farinhas, sabão, 
cosméticos, resinas, tintas, solventes, biodiesel e alimentos em consumo. O objetivo 
deste trabalho avaliação da germinação de diferentes cultivares de soja. O experimento 
foi conduzido no laboratório de sementes da Faculdade Católica do Tocantins. O 
delineamento experimental utilizado foi de blocos inteiramente casualizados com cinco 
tratamento cultivares da cultura da soja (M-8349IPRO, TMG-1180, ST-820-RR, M-
9144-RR, W-799-RR), com 4 (quatro) repetições cada, contendo com cinquenta 
sementes cada. O experimento foi significativo ao nível de 5% de probabilidade, em 
relação aos lotes as cultivares de melhores resultados foram M-9144-RR e a M-
8349IPRO.  
Palavras-Chave: Glycine Max L; Teste de germinação; armazenamento. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A soja é uma planta pertencente ao reino Plantae, divisão Magnoliophyta, 

classe, Magnoliopsida, ordem Fabales, família Fabaceae (Leguminosae), subfamília 

Faboideae (Papilionoideae) gênero Glycine, espécie Glycine max e forma cultivada 

Glycine max (L.) Merrill de acordo com Sediyama (2009). 
 

O surgimento de cultivares de soja adaptadas às regiões de baixas latitudes 

promoveu o aproveitamento de áreas inexploradas, comumente chamadas de cerrado. 

Nessas áreas, apesar de apresentarem solos com baixa fertilidade química, as 

condições de relevo e clima são extremamente adequadas ao cultivo (GUARESCHI et 

al., 2008 apud OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2008). 
 

França Neto et al. (2007) relatam a influência da cultivar, das condições de 

campo, de armazenagem, dos patógenos e da época de colheita na qualidade da 

semente de soja. A qualidade fisiológica de lotes de sementes é avaliada, 

rotineiramente, pelo teste de germinação, cujos resultados correlacionam-se, em geral, 
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com a emergência de plântulas em condições favoráveis no campo. Entretanto, se as 

condições de campo, na época de semeadura forem desfavoráveis, o teste de 

germinação tenderá à imprecisão. 
 

Os resultados do teste de germinação são utilizados para comparar a qualidade 

fisiológica de lotes, determinar a taxa de semeadura e servir como parâmetro de 

comercialização de sementes. Para fins comerciais, a adoção de um procedimento 

padrão na instalação, condução e avaliação dos testes permite a obtenção de 

resultados comparáveis entre laboratórios de empresas fornecedoras e compradoras 

de sementes (MARCOS FILHO et al., 1987; ISTA, 2004). 
 

O objetivo desta pesquisa é avaliar a germinação de diferentes cultivares da 

cultura da soja. 

 
 

METODOLOGIA 
 

O experimento foi conduzido no laboratório de sementes da Faculdade Católica 

do Tocantins (FACTO), campus de Ciências Agrárias e Ambientais, localizado na 

Rodovia TO-050, Loteamento Coqueirinho, Lote 07 em Palmas-TO. 
 

O delineamento experimental utilizado foi de blocos inteiramente casualizados 

com cinco tratamento cultivares da cultura da soja (M-8349ipro, TMG-1180, ST-820-

RR, M-9144-RR, W-799-RR), com 4 (quatro) repetições cada, contendo com 50 

sementes cada. 
 

As sementes estavam armazenadas em condições não controladas de 

temperatura e umidade de excussão. As sementes foram produzidas no município de 

Lagoa da Confusão - TO, e colhidas na safra 2014/2014, pela a empresa Uniggel® 

sementes. 
 

As sementes foram colocadas para germinar sobre duas (2) folhas de papel 

filtro, utilizando um o separador se sementes próprio para a cultura da soja, para que 

elas fiquem organizadas em fileiras espaçamento igualmente, logo após foi colocada 

uma (1) folha do papel filtro sobre as sementes para que fiquem coberta, e enroladas 

formando um rolo, o papel filtro devem ser umedecidos constantemente. Logo após 

enrolado e amarrado a ponta inferior evitando que as sementes caiam e colocados em 

becker identificados guardadas na germinadora de sementes (BRASIL, 2009). 
 

Durante a realização do experimento o mesmo foi mantido úmido, com água 

destilada. Foram avaliados a porcentagem de germinação a partir do 2º até o 8 dias. 
 

As medias foram submetidas ao teste de Tukey (5%). 



RESULTADOS 
 

Após a realização do teste de germinação os resultados mostra que a 5% de 

probabilidade para o teste F houve significância. Isso significa que mesmo todas as 

sementes armazenadas nas mesmas condições não controladas na unidade de 

produção, as cultivares apresentaram o mesmo potencial germinativo comparadas com 

as outras, conforme Tabela 01. 
 
Tabela 01. Análise de variância do teste de germinação de cultivares de soja. 

 

VARIÂNCIA GL SQ QM F 

TRATAMENTOS 04 778.50000 194.62500 17.6664 ** 
RESÍDUO 15 165.25000 11.01667  

TOTAL 19 943.75000    
*Significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01), **Significativo ao nível de 5% de probabilidade 

(01 = < p < .05), ns não significativo (p >= .05) 

 

A cultivar M-9144-RR teve o melhor resultado, tanto no índice de germinação, 

e a estrutura da radícula. Além disso ela se adapta muito bem ao estado do Tocantins. 

Tabela 02- Média dos tratamentos das cultivares de soja avaliadas, fonte de variação 

(FV), média (MD), diferença mínima significativa (dmg) teste de tukey (5%). 

  Cultivares  Média (MD)  

  TMG-1180  10.0000 bc 
  ST-820-RR  7.75000 cd 
  M-9144-RR  19.25000  a 
  M-8349ipro  15.50000 ab 
  W-799-RR  1.25000  d 
  Dms  7.25231  

MG= 10.75000 CV%= 30.88 Ponto Médio= 11.50000 
 

A tabela 02 mostra que as medias para as cultivares avaliadas não houve 

diferença estatística significativa, no entanto numericamente a cultivar que melhor 

apresentou médias de germinação foi a M-9144 – RR, e a que germinou inferior foi a 

W-799-RR. 
 

De acordo com os padrões para produção e comercialização de sementes de 

soja, essas sementes não poderá ser comercializadas, devido elas não terem 

alcançado a porcentagem mínima de germinação o padrões recomendados são de 

80% de germinação. 

 
 

CONCLUSÃO 
 

Em relação aos lotes, as cultivares de melhores resultados foram M-9144-RR e 

a M-8349IPRO. 
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RESUMO  
As sementes, após a maturidade fisiológica, passam por um período de latência à 
espera de condições favoráveis para a germinação. Determinadas espécies tidas como 
viáveis na maturidade fisiológica, não germinam quando colocadas em condições 
ambientais favoráveis, mantendo-se em seu estado de repouso. São denominadas 
sementes dormentes. Porém, quando o estado de repouso é facilmente superável, com 
o fornecimento de condições externas favoráveis (luz, água, calor ou oxigênio), têm-se 
as sementes em estado de quiescência (Popinigis, 1985; Carvalho e Nakagawa, 1988; 
Bianchetti, 1991). O trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar métodos para a 
superação da dormência de sementes de capim marandú 
(BrachiariabrizanthacvMarandú), através dos testes-padrão de germinação. Os 
métodos utilizados nos testes foram: a) imersão das sementes em ácido sulfúrico em 
diferentes concentrações, por 20 minutos; b) imersão das sementes em água destilada. 
As contagens de germinação foram realizadas aos 7 e 14 dias após a semeadura. Os 
métodos mais efetivos, para a superação da dormência das sementes, foram a imersão 
em ácido sulfúrico com concentração de 1 (um) mole imersão em água destilada.  
Palavras-chave: Gênero. Espécie. Variação. 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

A Brachiariabrizantha (Hochst. Ex A. Rich) cv. Marandu é tradicionalmente 

conhecida no Brasil como capim-Marandu, mas possui diversas denominações 

regionais como: brizantão, brizantha, braquiarão, capimocinde e Marandu (RENVOIZE 

et al., 1996). Para facilidade de redação, o nome utilizado deste ponto em diante será 

capim Marandu. De acordo com Nunes et al. (1985), o capim Marandu é um ecotipo da 

Brachiariabrizantha, originário de regiões vulcânicas da África tropical. 
 

A dormência é um mecanismo eficiente para garantir a sobrevivência da 

semente e a perpetuação de algumas espécies. No entanto, tecnologicamente, pode 

representar um problema considerável, acarretando atraso, desuniformidade ou falhas 

de emergência das plântulas no campo e, em condições de laboratório, avaliação 

incorreta da qualidade fisiológica das sementes (Marcos Filho et al., 1987). 
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Como vantagem para a espécie permite a manutenção das propriedades das 

sementes, mesmo em Dormência das sementes de capimmarandú em períodos de 

inverno rigorosos, além de evitar que os embriões continuem a crescer e a germinar na 

planta-mãe (viviparidade). Existe a dormência que já se encontra instalada por ocasião 

do completo desenvolvimento da semente, chamada de primária, e a dormência 

secundária, em que as sementes, que germinam normalmente, são induzidas a entrar 

em estado dormente, quando presentes todas as condições favoráveis à germinação 

exceto, pelo menos, uma. Pode ser ocasionada pelas disponibilidades de calor, luz, 

umidade e oxigênio. 
 

As principais causas endógenas de dormência são a impermeabilidade do 

tegumento à água; a impermeabilidade ao oxigênio; a resistência ao crescimento do 

embrião; dormência do embrião, também conhecida como dormência fisiológica e a 

combinação de causas (Bewley e Black, 1994). A dormência de sementes em espécies 

de gramíneas forrageiras não permite a generalização de causas, as quais podem 

ocorrer isolada ou simultaneamente. Para distintas causas, diferentes métodos de 

superação são utilizados na aceleração da germinação. Segundo Popinigis (1985), os 

principais métodos para superação de dormência nas gramíneas forrageiras são o 

rompimento da cariopse, o emprego de soluções de nitrato de potássio (KNO3), a 

exposição à luz, o uso de temperaturas alternadas, o pré-esfriamento, o aumento da 

tensão de oxigênio, o emprego de hormônios e a germinação em temperatura 

subótima. O rompimento da cobertura (glumas) da espigueta, com ácido sulfúrico 

concentrado, tem sido estudado por vários autores que vêm se empenhando em avaliar 

a eficiência desse tratamento (Macedo et al., 1994; Toledo et al., 1995). 
 

O objetivo deste trabalho é avaliar métodos para a superação da dormência de 

sementes de capim marandú (BrachiariabrizanthacvMarandú). Objetivou-se como esse 

experimento avaliar em qual concentração de Ácido Sulfúrico a quebra de dormência é 

mais eficiente. 

 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes da 

Faculdade Católica do Tocantins, foram utilizadas amostras de sementes de capim 

marandú (BrachiariabrizanthacvMarandú) colhida através de varredura. 
 

Os tratamentos consistiram em submeter as sementes aos seguintes métodos 

para superação da dormência: T1- tido como testemunha, foi feita a imersão das 

sementes em água destilada por 20 minutos, T2 - imersão das sementes em ácido 



sulfúrico (H2SO4), com molaridade de 1 por20 minutos, seguida de lavagem em água 

corrente. T3 - imersão das sementes em ácido sulfúrico (H2SO4), com molaridade de 3 

por 20 minutos, seguida de lavagem em água corrente. T4 - imersão das sementes em 

ácido sulfúrico (H2SO4), com molaridade de 5 por 20 minutos, seguida de lavagem em 

água corrente. No teste-padrão de germinação, foram utilizadas 10 sementes para 

cada repetição, sendo que para cada tratamento foram feitas 5 (cinco) repetições. As 

sementes foram colocadas em caixas plásticas (“gerbox”), contendo duas folhas de 

papel Germitest, previamente umedecidas com água destilada. 
 

As caixas “gerbox” foram previamente lavadas e esterilizada com álcool etílico. 
 

Logo em seguida foram levadas para o germinador. As contagens foram realizadas aos 

7 e14 dias após a instalação do teste, considerando-se como germinadas as sementes 

que originaram plântulas normais, de acordo com as prescrições contidas nas Regras 

para Análise de Sementes (Brasil, 1992), sendo os resultados expressos em 

porcentagem. 

 

RESULTADOS 
 

A análise estatística dos dados indica uma supremacia destacada do tratamento 

associado de H2SO4 na concentração de 1 mol/20 minutos. Da mesma forma que o 

segundo tratamento de maioreficiência foi a utilização de água destilada, neste caso 

sendo a testemunha, embora este não tenha diferido significativamente do tratamento 

que se lhe seguiu. 
 

Os demais tratamentos não obtiveram resultados satisfatórios, tendo tendência 

de se situarem como os mais ineficientes, diferindo estatisticamente da testemunha. 
 

Verificou-se que a espécie de Brachiariabrizantha apresenta germinabilidade 

diferente em função da concentração química e do tempo que ficou embebido no ácido. 

Havendo um pico de germinação nos primeiros dias após a semeadura, havendo uma 

estabilização após o quinto dia. 
 

Em comparação, quando as sementes foram submetidas à concentração 5 M e 

3M de ácido sulfúrico, houveram sementes que não germinaram, sendo que no 

tratamento as sementes foram mergulhadas durante 20minutos, assim como nos 

outros tratamentos. Em comparação com o artigo AVALIAÇÃO DA QUEBRA DE 
 
DORMÊNCIA COM ÁCIDO SÚLFURICO EM SEMENTES DE 

BrachiariabrizanthaCULTIVAR MG5, apresentado no Encontro Internacional de 

Produção Científica Cesumar, 23 a 26 de outubro de 2007, houve melhor resultado na 



concentração de 2 mol /5 minutos, verificando que o tempo de 20 minutos pode ter 

prejudicado a quebra de dormência das sementes. 
 

De acordo com o gráfico o melhor índice de germinação é o tratamento 2, 

seguido do tratamento 1 que é a testemunha. 

 

 

Avaliação de Quebra de Dormência de Sementes com Ácido Sufúrico  

 Água  1 Mol  3 Mol  5 Mol 

 Germinadas  Germinadas  Germinadas  Germinadas 

T1R1 2 T2R1 3 T3R1 0 T4R1 0 

T1R2 3 T2R2 4 T3R2 0 T4R2 0 

T1R3 2 T2R3 5 T3R3 0 T4R3 1 

T1R4 1 T2R4 2 T3R4 1 T4R4 0 

T1R5 2 T2R5 4 T3R5 0 T4R5 1 
 
 

Gráfico 1- Quantidade de sementes que germinaram em cada tratamento. 



CONCLUSÃO 
 

Após análise dos resultados podemos concluir que o método de superação de 

dormência com uso de H2SO4 na concentração de 1 mol/20 minutos apresentou os 

resultados mais consideráveis. 

 
 

REFERÊNCIA 
 

BEWLEY, J.D. & BLACK, M. Seeds: physiology of development and germination. New 
York: Plenum Press, 1994. 445p.  
GOEDERT, C. Efeitos de reagentes químicos na superação da dormência em 
sementes de gramíneas forrageiras. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
SEMENTES, 1985, Brasília. Resumos... Brasília: Abrates, 1985. p.21.  
LAGO, A.A. Observações sobre a germinação de BrachiariabrizanthaStapf. 
Semente, 0:34-37, 1974  
OLIVEIRA, P.R.P. & MASTROCOLA, M.A. Brachiariahumidicola (Rendle) 
Schwickerdt: viabilidade de suas sementes. Bol. Ind. Anim., 40:49-53, 1983. 
POPINIGIS, F. Fisiologia da semente. Brasília: AGIPLAN, 1985. 289p.  
RENVOIZE, S.A.; CLAYTON, W.D.; KABUYE, C.H.S. Morphology, taxonomy and 
natural distribution of Brachiaria (Trin.)Griseb. In: MILES, J.W.; MASS, B.L.; VALLE, 
C.B. (Ed.) Brachiaria: biology, agronomyandimprovement. Cali: CIAT; 1996. chap. 1, p. 
1-15 



AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INICIAL DO MILHO EM SOLOS COM 
DIFERENTES PROPORÇÕES DE CARVÃO VEGETAL 

 

Kerolayne Cirqueira Pinto64 

Jheissy Chaves da Rocha1 

Romulu Sousa Báccaro1 

Gentil Cavalheiro Adorian2. 
 

RESUMO  
Diante das qualidades do biocarvão, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o 
desenvolvimento inicial do milho em solos com diferentes proporções de carvão 
vegetal. O experimento foi conduzido na Estação Experimental da Faculdade Católica 
do Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais, em Palmas – TO. O 
delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado (DIC), com 5 
tratamentos e 4 repetições, sendo cada repetição representada por dois vasos, 
totalizando o experimento com 40 vasos. Os tratamentos foram: T1 – somente solo 
(S.C. 1:0); T2 – solo + carvão, na proporção 3:1 (S.C. 3:1); T3 – solo + carvão, na 
proporção 2:1 (S.C. 2:1); T4 – solo + carvão, na proporção 1:1 (S.C. 1:1) e T5 – solo + 
carvão, na proporção 1:2 (S.C. 1:2). Não foram observadas diferenças significativas 
entre os tratamentos para massa seca da parte aérea das plantas de milho (Tabela 1). 
No entanto, diferenças estatísticas foram observadas para a massa seca radicular, 
onde o tratamento somente solo (S.C. 1:0) apresentou maior valor, diferenciando 
estatisticamente dos tratamentos S.C. 1:1 e S.C. 1:2, sendo estes com maior proporção 
de carvão vegetal. O biocarvão não influenciou na massa seca parte aérea do milho, 
porém maiores concentrações de carvão no solo reduziram a massa seca da raiz.  
Palavra-chave: Zea mays. Biocarvão. Massa seca. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O milho é o cereal de maior volume de produção no mundo, com aproximadamente 

960 milhões de toneladas, onde Estados Unidos, China, Brasil e Argentina são os 

maiores produtores, representando 70% da produção mundial. Dentro do cenário 

agrícola mundial, o Brasil é um país com grande importância, apresentando área 

agrícola de 60 milhões de hectares e produção de 190 milhões de toneladas 

(PEIXOTO, 2014). 
 
Com o intuito de melhorar as condições do solo para o desenvolvimento de plantas, a 

ideia do biochar (biocarvão) surgiu de estudos da matéria orgânica das Terras Pretas 

de Índios (TPI), solos amazônicos antropogênicos, que possibilitaram a definição de um 

modelo de solo com excelentes características agronômicas e ambientais, tendo em 

vista a alta fertilidade e o alto conteúdo de carbono estável (de origem pirogênica) em 

sua fração orgânica, modelo este adequado ao sequestro de carbono (MAIA, 2010). 
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O carvão vegetal de Eucalyptus sp., possui alta área de superfície específica devido a 

sua porosidade. Por causa dessa característica pode afetar as propriedades físico-

hídricas do solo e serve como habitat para os microorganismos, daí seu potencial como 

condicionador de solo (SANTOS et al., 2009). 
 
O biocarvão, de boa qualidade apresenta estrutura interna inerte, semelhante ao 

grafite, e estrutura externa reativa, devido à presença de grupos químicos capazes de 

se ligar a elementos do solo. Esses grupos ajudam a agregar o solo ligando-se a 

estruturas inorgânicas, a reter água durante períodos chuvosos para liberá-las durante 

as secas e a reter elementos nutrientes necessários às plantas, ou inativar elementos 

tóxicos (MANGRICH et al., 2011). 
 
Diante das qualidades do biocarvão, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o 

desenvolvimento inicial do milho em solos com diferentes proporções de carvão 

vegetal. 

 
 

METODOLOGIA 
 

O experimento foi conduzido na Estação Experimental da Faculdade Católica do 

Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais, em Palmas – TO, localizando-

se na coordenadas geográficas “48º16’34” W e “10º32’45” S, em altitude de 230 m. 
 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado (DIC), com 5 

tratamentos e 4 repetições, sendo cada repetição representada por dois vasos, 

totalizando o experimento com 40 vasos. Os tratamentos foram: T1 – somente solo 

(S.C. 1:0); T2 – solo + carvão, na proporção 3:1 (S.C. 3:1); T3 – solo + carvão, na 

proporção 2:1 (S.C. 2:1); T4 – solo + carvão, na proporção 1:1 (S.C. 1:1) e T5 – solo + 

carvão, na proporção 1:2 (S.C. 1:2). O plantio foi realizado no dia 07 de maio de 2015, 

utilizando o híbrido de milho BRS 3010, semeando três sementes por vaso. Quando as 

plantas apresentaram no mínimo duas folhas totalmente desenvolvida, foi feito o 

desbaste deixando somente uma planta por vaso. A adubação foi feita durante o 

plantio, utilizando 0,5g do formulado NPK 5-25-15 por vaso. 
 

No dia 27 de maio de 2015 as plantas foram coletadas, as raízes lavadas e 

separadas da parte aérea. Posteriormente as partes separadas foram levadas à estufa 

de circulação forçada à temperatura de 65ºC por 72 horas. Após secas, avaliaram-se a 

massa seca da parte aérea e a massa seca das raízes através da pesagem em 

balança de precisão. 



Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas 

pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa Software Assistat 

7.5. 

 
 

RESULTADOS 
 

Não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos para massa 

seca da parte aérea das plantas de milho (Tabela 1). No entanto, diferenças 

estatísticas foram observadas para a massa seca radicular, onde o tratamento somente 

solo (S.C. 1:0) apresentou maior valor, diferenciando estatisticamente dos tratamentos 

S.C. 1:1 e S.C. 1:2, sendo estes com maior proporção de carvão vegetal. 

 
 

Tabela 1. Valores médios de massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca 
radicular (MSR) das plantas de milho submetidas aos tratamentos (SC 1:0, 3:1, 2:1, 1:1 
e 1:2).  
Tratamentos MSPA MSR  

SC 1:0 1.74750 a 1.09750 a  

SC 3:1 1.51000 a 0.70000 ab 

SC 2:1 1.88000 a 0.72250 ab 

SC 1:1 1.19750 a 0.52000 b 

SC 1:2 0.70750 a 0.40500 b 

C.V. % 45.65 27.26  
 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si ao nível de 5% de significância. 
SC= Solo + Carvão. 

 

A redução do desenvolvimento da raiz pode ser devido ao processo de 

decomposição do material orgânico com consequente imobilização dos nutrientes do 

solo pelos microrganismos decompositores, desta forma, reduzindo a disponibilidade 

dos mesmos para as raízes das plantas, o que acarretou na redução do crescimento 

em função do aumento da concentração de carvão vegetal no substrato do vaso. 
 
A liberação ou a imobilização dos nutrientes para a planta vai depender da dinâmica 

dos microrganismos no solo, onde depende da quantidade de resíduos ali presentes e 

a eficiência da utilização do carbono pela microbiota para que o retorno do nutriente 

possa ser rápido ou prolongado (BAUDOIN et al., 2003 citado por PERES et al., 2005). 

 

CONCLUSÃO 



O carvão vegetal não influenciou na massa seca da parte aérea do milho, porém 
maiores quantidades de carvão no solo reduziram sua massa seca radicular. 
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RESUMO  

Nos últimos anos a demanda por serviços multimídia na Internet vem crescendo e 
despertando a curiosidade dos usuários. Em destaque podemos citar provedores de 
vídeo sob demanda como Youtube, Vimeo e Netflix. Tais serviços se propagam de 
forma acelerada desfrutando da mobilidade assegurada pelos dispositivos móveis e 
redes sem fio. As transmissões de áudio e vídeo vêm ganhado espaço nas escolas, 
universidades, governos e empresas, como meio eficaz e dinâmico de reprodução de 
conteúdo. Essa crescente demanda em dispositivos mobile exige evidentemente boa 
qualidade de serviço (QoS) nas redes que promovem a conexão à Internet, em 
especial nas redes WLAN. Com essa realidade, diversos grupos de pesquisa procuram 
desenvolver estratégias para melhorar a qualidade de serviço no consumo de conteúdo 
multimídia. Outro fator que é necessário considerar nesse contexto é a segurança das 
informações que trafegam pela insegura Internet, principalmente em redes sem fio com 
acesso público. Portanto, o desafio neste cenário é prover serviços de qualidade sem 
abdicar da segurança, mesmo que de certa forma esses objetivos se mostrem 
incompatíveis. O experimento que se segue procura analisar o impacto que uma 
camada de segurança adicional VPN exerce sobre a qualidade de serviço de uma rede 
WLAN.  
Palavras-Chave: Qualidade de Serviço; redes sem fio; multimídia; Internet. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O uso de VPN (Virtual Private Network) é uma possibilidade notável na redução de 

gastos existentes em uma rede corporativa, apresentando integridade e confiabilidade 

no envio de dados através das redes públicas como a Internet (SOARES, 2004). 
 

Os túneis de criptografia entre pontos não autorizados ou Redes Virtuais 

Privadas conhecidas por VPN, são elaborados usando a infraestrutura da Internet ou 

redes privadas para envio de dados, de modo não violável, entre redes corporativas ou 

terminais remotos. Há inúmeras aplicações de VPN instáveis no mercado. 
 

Uma VPN não é uma forma de comunicação absolutamente segura, pois 

depende da implantação aplicada e dos protocolos de segurança utilizados para o 

envio e criptografia dos dados (TAVARES, 2012). 
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Os túneis de criptografia entre pontos autorizados das VPN’s servem para troca 

de dados de forma segura entre redes conjuntas ou usuários remotos. Por meio de 

protocolos de segurança de VPN são elaborados mecanismos de criptografia e 

gerência de chaves para prover integridade e privacidade dos dados (TAVARES, 

2012). Cardoso (2010) conceitua o tipo de configuração VPN que será usado nesse 

trabalho como uma VPN Host – Host. Existe a implantação de um túnel seguro entre 

dois hosts (máquinas), fazendo com que ambos se comuniquem por meio de redes 

distintas, ou mesmo uma rede local. 
 

Embora a segurança seja uma das áreas mais importantes em redes de 

computadores, a Qualidade de Serviço (QoS) também deve ser considerada. Em 

ambientes de tráfego multimídia a necessidade de QoS se expande, principalmente em 

razão da disseminação dos dispositivos móveis e das WLAN’s. O consumo de áudio e 

vídeo tem se tornado essencial nesse cenário móvel atual. Temos, portanto, duas 

ambições em redes de computadores: garantir segurança e qualidade de serviço 
 

(MARLETA, 2007). Gomes (2010) destaca que: “qualidade de serviço (QoS) é o efeito 

coletivo do desempenho do serviço que determina o grau de satisfação do usuário, 

pois se refere à capacidade de garantir certo nível de performance para um fluxo”. 
 

Segundo Oliveira (2009), as ações devem descrever a faixa aceitável de valores 

para os critérios de QoS no ápice da solicitação da conexão. Os princípios requisitados 

são negociados fim a fim e, caso os elementos envolvidos consigam responder a 

demanda nos limites estabelecidos, a conexão será efetivada. Dentre os parâmetros de 

QoS negociáveis, destacam-se: 
 

 Atraso: é dada em função do tempo sob influência de uma rede podendo ser 

transportada de fim a fim. Para TENENBAUM (2003), o atraso pode ser 

compreendido como um montante dos atrasos impostos pela rede e 

equipamentos relacionados.


 Jitter: é dada em função do tempo devido a variação da latência, porém com 

critérios nas entregas dos pacotes.
 

Considerando esses fatores de segurança e QoS, o objetivo deste trabalho é 

analisar a qualidade de serviço e a qualidade de experiência em uma rede WLAN no 

exato momento de consumo de conteúdo multimídia requisitado por um dispositivo 

móvel à um servidor de vídeo sob demanda, a fim de determinar o impacto da 

segurança na qualidade do vídeo consumido comparando um cenário de transmissão 

sem VPN com um cenário de transmissão com VPN. 



METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, experimental e exploratória, de natureza 

narrativa utilizando como fontes de consulta livros, artigos e outras publicações, bem 

como ferramentas gratuitas para a configuração do ambiente e execução dos 

experimentos. O ambiente de desenvolvimento dos experimentos foi configurado 

conforme apresenta a Figura 1. 
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Figura 1: Descrição do Ambiente 

 

No ambiente temos um servidor multimídia utilizando VLC que disponibiliza os 

conteúdos de mídia sob demanda aos clientes. Os vídeos utilizados nos experimentos 

são listados em (XIPH, 2015), obedecendo ao formato H264/MPEG4. 
 

Na esfera do usuário final, é realizada uma requisição de serviço de um 

smartphone android ao servidor VoD. Os vídeos armazenados no provedor de serviço 

são enviados por meio da rede e visualizados pelo usuário final. No dispositivo do 

usuário final também são coletados os dados de transmissão referente a rede (jitter, 

atraso e perda). É importante considerar que a transmissão de VoD entre cliente e 

servidor foi realizado em dois cenários distintos, utilizando 10 transmissões de cada 

vídeo nos dois cenários, conforme ilustra a Tabela 1. 
 

Tabela 1: Cenários de experimentos 

 

X  Cenário  Vídeos Frame 

      

01  Com VPN host a host  Football e Gelo (10 transmissões)  

  

Sem VPN 

 

Football e Gelo (10 transmissões) 

 

02    

      



RESULTADOS 
 

Considerando o objetivo do trabalho, realizamos 10 transmissões de cada vídeo 
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Football com/sem VPN - Jitter   
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Gráfico 2: Atraso com VPN x sem VPN Gráfico 1: Jitter com VPN x sem VPN 
 

nos dois cenários propostos (com VPN e sem VPN) e refletimos a seguir os resultados 

 

da qualidade de serviço por meio das métrica de jitter e atraso. 

 

O Gráfico 1 demonstra que o atraso obtido em cada transmissão não apresentou 

grandes variações ao se comparar os dois cenários. No entanto, os valores de jitter 

apontam uma variação maior. A Tabela 2 sintetiza as médias das transmissões. 

 
Tabela 1: Médias de atraso e jitter do vídeo Football 

 

Cenário Atraso Jitter 

   
Com VPN 41.188 ms 19.489 ms 

Sem VPN 43.446 ms 13.667 ms 

   



Utilizamos também a métrica que verifica o grau de borramento que as imagens 

que compõem os vídeos sofreram no decorrer da transmissão, simulando a experiência 

do usuário ao assistir o vídeo. O gráfico a seguir retrata os resultados obtidos, sendo 

que nessa métrica quanto menor o valor melhor é a qualidade de experiência do 

usuário (NOLETO, 2012). 
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Gráfico 3: Métrica de borramento - Football 
 
 

 

CONCLUSÃO 

 

Nos experimentos que foram realizados concluímos que a utilização da camada 

adicional de segurança não provocou grande impacto nas métricas de QoS. Isso foi 

ratificado pelos valores da métrica de borramento, que atesta a baixa variabilidade da 

experiência do usuário ao assistir o vídeo considerando os dois cenários. Podemos 

atestar nesse ambiente que o cliente pode utilizar uma conexão VPN com o servidor 

VoD sem que isso provoque grandes perdas na qualidade dos vídeos consumidos 
 

Como trabalho futuro fica proposta a realização de testes utilizando um ambiente 

público e privado com vídeos de maior resolução que simulem tráfego em tempo real, 

como vídeo conferência. 
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RESUMO  
O trabalho tem como objetivo estudar as caracteristicas físicas da microbacia 
hidrografica do corrego Tracajá, com propósito de elucidar as diferentes caracteristicas 
que percorrem o âmbito físico até o ecológico e, destacar o caráter morfométrico da 
microbacia hidrografica do Córrego Tracajá, localizada no município de Araguacema.  
Palavras-chave: Microbacia Hidrográfica; Características físicas; Ação Ambiental. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Os estudos hidrológicos em bacias hidrográficas são desenvolvidos pela 

necessidade de compreender o funcionamento do balanço hídrico e os processos que 

controlam o movimento da água. Com isso podemos estudar a avaliação da 

disponibilidade da água para diferentes usos, a avaliação de situações de risco como 

cheias e secas, a avaliação de impactos sobre alterações do uso do solo e, a avaliação 

para dimensionamento de obras hidráulicas. A importância de se adotar a bacia como 

unidade hidrológica está ligada ao fato de que suas características governam os 

processos de formação do escoamento. 
 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelecida pela Lei n. 9.433, de 8 

de janeiro de 1997, introduz princípios e normas para a gestão de recursos hídricos 

adotando a definição de bacias hidrográficas como unidade de estudo e gestão. Desta 

forma, torna-se importante e necessário o estudo de bacias hidrográficas e suas 

subdivisões. 
 

Assim, as definições propostas assemelham-se ao conceito dado por Barrella 

(2001), sendo definido como um conjunto de terras drenadas por um rio e seus 
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afluentes, formada nas regiões mais altas do relevo por divisores de água, onde as 

águas das chuvas, ou escoam superficialmente formando os riachos e rios, ou infiltram 

no solo para formação de nascentes e do lençol freático. As águas superficiais escoam 

para as partes mais baixas do terreno, formando riachos e rios, sendo que as 

cabeceiras são formadas por riachos que brotam em terrenos íngremes das serras e 

montanhas e à medida que as águas dos riachos descem, juntam-se a outros riachos, 

aumentando o volume e formando os primeiros rios. Esses pequenos rios continuam 

seus trajetos recebendo água de outros tributários, formando rios maiores até 

desembocarem no oceano. 
 

Portanto, bacia hidrográfica abrange toda área de captação natural da água da 

chuva que favorece o escoamento superficial para o canal principal e seus afluentes. O 

limite superior de uma bacia hidrográfica é o divisor de águas e a delimitação inferior é 

a saída da bacia, o exutório. 
 

Outro conceito importante dado às bacias hidrográficas é o ecológico, que 

considera a menor unidade do ecossistema onde pode ser observada a relação de 

interdependência entre os fatores bióticos e abióticos, sendo que perturbações podem 

comprometer a dinâmica de seu funcionamento. Esse conceito visa à identificação e o 

monitoramento de forma orientada dos impactos ambientais (MOSCA, 2003; 

LEONARDO, 2003). 
 

O comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica é função de suas 

características geomorfológicas (forma, relevo, área, geologia, rede de drenagem, solo, 

etc.) e do tipo da cobertura vegetal existente (LIMA, 1976). Sendo assim, as 

características físicas e bióticas de uma bacia exercem um importante papel dentro do 

ciclo hidrológico, influenciando nos processos de evapotranspiração, infiltração, 

escoamento superficial e subterrâneo. 

 
 
 

METODOLOGIA 
 

Na microbacia hidrográfica estudada, foram definidas as seguintes 

características fisiográficas: área, perímetro, índices de forma, densidade de rios, 

densidade de drenagem, declividade do rio principal, coordenadas do exutório e tempo 

de concentração. 
 

As avaliações foram obtidas a partir de uma folha topográfica do local de estudo, 

obtida junto ao acervo da biblioteca do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica 



(IBGE), construido a partir de cartografia na escala 1: 100. 000. A manipulação dos 

dados, formulações e gráficos foram feitas com planilha eletronica do Excel. 
 

O primeiro passo dado foi de seguir a caracterização de uma bacia que é, 

exatamente, encontrar a delimitação de seu contorno, ou seja, a linha de separação 

que divide as precipitações em bacias vizinhas, encaminhando o escoamento 

superficial para um ou outro sistema fluvial. 
 

A área da bacia é a área plana inclusa entre seus divisores topográficos. Essa 

foi obtida através do método das quadrículas. A microbacia do Córrego Tracajá tem 

uma área de 79,00 km², como mostra na Figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 12 - Área Bacia Hidrográfica 

 

Para o cálculo da declividade do rio principal, foi utilizado o método de 

compensação de áreas que nos dá informações mais precisas. 
 

Já o tempo de concentração de uma bacia qualquer depende de parâmetros 

como: área da bacia; comprimento e declividade do canal mais longo; forma da bacia; 

declividade média dos terrenos; rugosidade do canal; e recobrimento vegetal. Para 

encontrar o tempo de concentração da bacia em estudo, foi se usada à equação de 

Giandotti que é aplicada para bacias maiores que 25 km² e menores que 5800 km². 
 

Esses modelos hidrológicos podem ser considerados como ferramentas 

auxiliares desenvolvidas para representar o comportamento da bacia hidrográfica e 

prever condições futuras. 



RESULTADOS 
 

Os resultados das principais características fisiográficas da microbacia 

hidrográfica estudada, são descritas na tabela a seguir. 

 
Tabela 2 - Características da Bacia Hidrográfica 

 

Parâmetros da Bacia Hidrográfica Unidade Resultado 

   

Área Km² 79 
   

Perímetro Km 37 
   

Fator forma - 0,5188 
   

Indice de compacidade - 1,1655 
   

Indice de conformação - 0,5186 
   

Densidade de rios Rios/Km² 0,15 
   

Densidade de drenagem Km/Km² 0,72 
   

Declividade do rio principal (método direto) m/Km 4 
   

Declividade do rio principal (método da 
m/Km 5,23 

compensação de áreas)   

   

Coordenadas do exutório m Lat. 9035,3  Long. 638,3 
   

Tempo de concentração horas 9,6 
   

 
 

A determinação da forma da bacia hidrográfica é muito importante, pois 

influencia o tempo de concentração, definido como o tempo, a partir do início da 

precipitação, para que toda a bacia correspondente passe a contribuir com a vazão na 

seção em estudo. Em outras palavras, o tempo que leva uma partícula de água para 

atingir a seção em estudo partindo dos limites da bacia. 
 

A declividade dos terrenos de uma bacia controla em boa parte a velocidade 

com que se dá o escoamento superficial. Quanto mais íngreme for o terreno, mais 

rápido será o escoamento superficial. Logo, o tempo de concentração será menor e os 

picos de enchentes maiores. 
 

A densidade de drenagem vem a ser a relação entre o comprimento total dos 

cursos d’água de uma bacia e a sua área total. É um dos principais parâmetros na 

análise morfométrica de bacias hidrográficas, correspondendo ao comprimento médio 

de canais de uma bacia por unidade de área. 

 

CONCLUSÕES 



Conclui-se que a análise e o conhecimento das bacias hidrográficas são de 

fundamental importância, pois a água é um recurso natural essencial para a 

manutenção da vida na Terra. As águas dos rios são utilizadas para o consumo 

humano, agricultura, produção industrial, etc. 
 

Neste trabalho observamos os parâmentros fisicos da microbacia hidrografica do 

corrego tracajá, que constituem elementos de grande importância para avaliação de 

seu comportamento hidrológico. A análise de aspectos relacionados à drenagem, 

relevo e geologia pode levar à elucidação e compreensão de diversas questões 

associadas à dinâmica ambiental local. Cabe lembrar que nenhum desses índices, 

isoladamente, deve ser entendido como capaz de simplificar a complexa dinâmica da 

bacia, a qual inclusive tem magnitude temporal. 
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RESUMO  
O eletromagnetismo tem se tornado uma área de pesquisa de bastantes influências 
nas escolas e universidades, principalmente nos cursos de engenharia elétrica e física, 
cujo há disciplinas focadas nesta base teórica, assim se inicia o conceito básico do 
magnetismo e sua funcionalidade, trazendo com êxodo artifícios matemáticos provados 
teoricamente e mediante experimentos práticos, que fazem presente em salas de aula 
até os dias de hoje. Os setores públicos e privados tendem a crescer cada vez mais 
com o passar dos anos, essa prática acelerada de crescimento traz de forma clara dois 
tipos de conceito importante, pois quando se trata de documentação em ambiente de 
trabalho são eles “controle e agilidade” que fazem uma imensa diferença. Este controle 
e composto pelo cadastramento de documentação e que muitas das vezes não são 
seguidos por instituições de grande e/ou muito menos de pequeno porte. O 
recebimento de qual quer documento em repartições (protocolo) devem ser 
cadastrados de tal forma obter eficácia na manipulação do mesmo, pois a melhor 
maneira de agilizar as entradas e saídas de documentos são através de vistoria da 
especificação da data, hora e recebedor. Este trabalho tem por intuito aplicar teorias 
estudadas ao eletromagnetismo, explanando os fundamentos do mesmo. Nem sempre 
automatizar foi tão fácil para determinados tipo de serviço, com este projeto podemos 
de forma rápida e de baixo custo, automatizar o processo cadastro de documentos com 
um solenoide acoplado a um carimbador em sua parte móvel.  
Palavras – Chave: Eletromagnetismo, Engenharia e Automatizar. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O magnetismo abrange uma vasta e ampla área relacionada à atração e repulsão 

de objetos. O princípio básico é a relação do imã no magnetismo, suas características 

físicas são geradoras de campo magnético, ou seja, ao seu redor existem linhas de 

campo magnético sem fim, pois se inicia no polo norte e percorre até o polo sul, 

fazendo com que esse loop não se rompa. 
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O campo magnético é a área ao redor do imã que atrai materiais ferromagnéticos, 

paramagnéticos ou imãs. O campo magnético não somente pode ser gerado com o imã 

mais também na passagem da corrente em um determinado condutor. 

 
 
 
 
 

 

Figura 01: Linhas de campo magnético do imã. 
 

O campo magnético possui um vetor chamado indução magnética, que são as 

linhas que apontam para um polo do imã através de uma força magnética. Essas linhas 

representam a estrutura do campo magnético. Para que um corpo fique magnetizado, é 

necessário que haja um campo magnético anteriormente para que aconteça a indução 

magnética e dependo da influência que determinado corpo sofre de acordo com o 

campo externo é possível dividir em materiais diamagnético, paramagnéticos e 

ferromagnético. 
 

Este projeto tem por finalidade automatizar de forma simples e com menor custo 

a forma de cadastro de documentos, aplicando aos órgãos públicos e setores privado a 

utilização do carimbo automático, “utilizando o efeito de campo magnético”, 

substituindo a força exercido pelo empregado pela força gerada pelo solenóide, de tal 

forma otimizar a entrega de documentos. 

 
 

METODOLOGIA 
 

Quando se menciona agilidade e organização em ambiente de trabalho, podemos 

destacar dois aspectos fundamentais em qual quer instituição e/ou setor envolvido, são 

eles: segurança e controle. 
 

Tendo como base o serviço público e o setor privado, instituições independentes 

levam com sigo a organização e o controle de: processos, ofícios, notas fiscais, 

encomendas, despacho e entre outros documentos não menos importante para 

instituição. Observando este controle firmado nos setores de protocolo, onde e feito 

todo cadastro de entrada de documentos, nota-se uma grande dificuldade em 

organização e agilidade tanto no cadastro como no atendimento. Para isto diversos 

fatores devem ser seguidos durante a gestão “organização”. 
 

Se resguardar tornou-se cada vez mais essencial em uma instituição, para isso 

existe o famoso “CARIMBO”, capaz de impor para tal documento que houve análise e 

vistoria da parte envolvida. Assim muitas organizações não mantem o padrão de 

controle. Segue a portaria que destina no âmbito de trabalho as normas de organização 



e controle estabelecido pela: “PORTARIA SLTI/MPOG Nº 5, DE 19 DE DEZEMBRO 

DE 2002” [1], a qual dispõe sobre os procedimentos gerais para utilização dos serviços 

de protocolo, no âmbito da Administração Pública Federal, para os órgãos e entidades 

integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG. 

 
 

A SECRETÁRIA-ADJUNTA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA  
INFORMAÇÃO, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto s/nº, de 3 de 
novembro de 1999 e pelo Decreto nº 3.858 de 5 de junho de 2001 e tendo em 
vista o disposto na Portaria/MP nº 171, de 28 de dezembro de 1999, 
RESOLVE: Art. 1º Dispor sobre os procedimentos gerais para utilização dos 
serviços de protocolo, no âmbito da Administração Pública Federal, para os 
órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG, nos 
termos do Anexo desta Portaria Normativa.  
CARIMBOS Os carimbos sugeridos nesta norma poderão ser emitidos por via 
informatizada, nos casos dos órgãos e entidades que utilizam sistemas próprios 
de protocolo, com medidas definidas pela conveniência de cada instituição, 
preservando as recomendações quanto às informações, conforme os exemplos 
a seguir.  
CONFERE COM O ORIGINAL O carimbo "confere com o original" será 
utilizado para autenticar a reprodução do documento ou peças de processo, 
cujos originais são imprescindíveis à Administração. Esse carimbo tem a 
identificação do órgão ou entidade onde o documento está sendo autenticado e 
os seguintes campos a serem preenchidos:  
a) data da autenticação;  
b) assinatura do servidor; 

 

Exemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 04: Exemplo de carimbo de protocolo. 
 

 

Bobina e composta de qualquer fio condutor isolado enrolado sobreposto em si 

mesmo ou em volta de um núcleo condutor seja com formato circula e/ou retangular. 
 

Quando a corrente elétrica passa pela bobina, logo e gerado um campo 

magnético e inversamente quando se interrompe um campo magnético, gerando uma 

pequena tensão nos enrolamentos de um fio dentro das linhas de força do campo 

magnético. Este fato acontece pelo campo magnético ao redor de um fio ser circular e 

perpendicular a este. 
 

Para estimular a potência de uma bobina basta verificar a espessura da bobina e 

a quantidade de voltas utilizada no enrolamento da mesma. Vale lembra que em 

condutores de maior espessura a corrente fluir com maior eficácia, tornando um 

http://www.infoescola.com/fisica/corrente-eletrica/


potencial maior, pelo fato que o campo concentrará em toda parte da bobina 

agrupando-o a estrutura da mesma. 

 
 
 
 
 
 

Figura 05: Campo magnético em uma bobina de 6 espiras. 
 

O núcleo em uma bobina pode ser de suma importância dependendo da 

aplicação da mesma, com ele podemos concatenar (orientar) ou não um campo 

magnético, de tal forma manipular o caminho do campo pelo centro da bobina. As 

binas podem ter quatro tipos distinto de núcleo: núcleo de ar; núcleo de ferro; núcleo de 

pó de metal; núcleo de ferrite. 
 

O solenóide é um fio condutor dobrado em forma de hélice ou pode ser definido 

como um conjunto de espiras de mesmo eixo espaçadas uniformemente, sobreposta 

nas extremidades de um material isolante (plástico), podendo conter em seu interior 

partes móveis capazes de movimentar de acordo com o campo magnético gerado pela 

corrente elétrica. Esse movimento e proveniente da força magnética com que o as 

linhas de campo fluem no interior do material, fazendo com que o mesmo seja atraído 

para o interior da bobina onde há mais fluxo magnético, e retorna através da mola de 

alívio, fazendo com que o núcleo reposicione no local de origem. 
 

A intensidade do campo magnético no solenóide depende de diversos fatores 

como: 

 
 
 
 

 

Figura 06: Solenóide com núcleo de ferro do tipo cilindro. 
 

A partir destas características já relacionadas, agruparam-se conhecimentos 

teóricos junto à prática, obtivemos possibilidade de fabrica um dispositivo útil capaz de 

produzir força mecânica ao puxar o núcleo e que justamente patenteamos pelo nome 

de “Carimbador Magnético”. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 08: Papel carimbado pelo carimbador magnético. 
 

Fonte: Autores. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 09: Protótipo do carimbador magnético. 
 

Fonte: Autores. 
 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

Corrente nominal: É a corrente de operação que percorre as espiras da bobina 

quando a tensão nominal é aplicada. 
 

Resistência da bobina: A resistência da bobina da bobina determina a 

intensidade da corrente que percorre as espiras e aciona quando a tensão nominal é 

aplicada. 
 

Tensão nominal: É a tensão aplicada à magnetização da bobina para que ela 

produza força. Força produzida: A força exercida pelo solenóide é expressa em 

Newtons (N), esta força pode ser linear de acordo com o nível de tensão aplicada na 

bobina. 
 

Força x Tensão aplicada 
 

Na prática uma solenóide sempre vai produzir força quando uma tensão for 

aplicada na mesma, por menor que seja, dependendo no nível de tensão o núcleo não 

se deslocará, porém estará sujeito a uma força sobre ele de tal forma não vencer a 

força normal de arraste. 
 

Na tabela 01 obtivemos resultados proporcionais da força medida em relação à 

tensão aplicada. Os resultados tenderam para maior o nível de força quando há 

elevação de tensão. 
 

ENSAIO DE FORÇA X TENSÃO 
 

ENSAIOS TENSÃO (Volts) FORÇA (Newton)  
    

1 ª 218 6,045  
    

2 ª 220 6,047  
    

3 ª 222 6,048  
    

4 ª 223 6,051  
    

5 ª 225 6,055  
    

6 ª 227 6,056  
    



7 ª 229 6,073 
   

8 ª 230 6,107 
   

Tabela 01: Medição tensão x força. 
 

Fonte: Autores. 
 
 
 
 
 
 

 

FO
R

Ç
A

 (
N

) 

 
 

ENSAIO DE FORÇA X  TENSÃO  
                  FORÇA X  

                       FORÇA X 
                       

FORÇA X 
 

FORÇA X 
FORÇA X  TENSÃO;  

 TENSÃO;       TENSÃO; 

TENSÃO; 
 

TENSÃO; 
229; 6,073  

 225; 6,055    

   

 

 230; 6,107     

218; 6,045 222; 6,048               FORÇA X  
               

    

FORÇA X FORÇA X 
  

TENSÃO; 
 

       
    

TENSÃO; TENSÃO;    

    
227; 6,056 

 

   220; 6,047  223; 6,051    
       218  220                    

                  222  223                    

 

TENSÃO (V)  
Gráfico 01: Análise da força. 

 

Fonte: Autores. 
 

 

RESULTADOS 
 

Após análise da força aplicada em decorrência da tensão, e notório como há uma 

imensa importância do magnetismo em solenóide composta de núcleo, assim muitas 

adequações podem ser feitas na construção do solenóide deixando-a mais eficaz na 

aplicação, reduzindo custo, tempo, espaço, consumo e entre outros fatores não menos 

importantes. Pelo fato de usamos ferro no núcleo, obtivemos resultado surpreendente 

no decorrer do ensaio, com este projeto tornou-se ainda maior o entendimento, 

complexidade e a importância de se utilizar a força que o magnetismo nos oferece. 

 
 

CONCLUSÕES 
 

Os resultados obtidos através dos estudos foram satisfatórios para o 

conhecimento do magnetismo através de bobinas e solenóides. Com estes 

equipamentos pode-se observar uma infinidade imensa de aplicações práticas, que 

podem ser ajustadas em diferentes setores, cabe aos profissionais, estudantes e 

pesquisadores buscarem melhorias no dia-a-dia utilizando este dispositivo fantástico, e 

que compõem boa parte dos fundamentos do eletromagnetismo. O que abordamos 

neste trabalho é apenas uma introdução do eletromagnetismo solucionando um 

processo manual, permitindo ajustar duas áreas de extrema importância nas 

engenharias de soluções, assim as teorias da mecânica junto à elétrica, fazem pares 

perfeito em qual quer automação. 
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CIRCUITO ELETRÔNICO DE ACIONAMENTO DE LEDS 
 

Adeylson Júnior Andrade Ramos68 

Fernando Henrique2 

 

 

RESUMO 
 

O projeto se refere a um Circuito eletrônico de acionamento de Leds, pode ser utilizado 

em aplicações em que, dado um conjunto e cargas, uma divergente seja acionada de 

forma aleatória cada vez que o mesmo seja acionado. O esquema do projeto consiste 

em 4 matrizes de Leds 4x4 ligadas entre si, vindo a formar assim um cubo de leds 

4x4x4. Cada induto de leds (16leds) contém o pino da massa e 16 pinos para o 

positivo. Cabe frisar que cada polo positivo dos leds contém uma resistência para que 

os leds não queimem. O seu acionamento vai ser através de um micro controlador 
 
(Arduino) e o controle através de módulo bluetooth. 
Palavras-chave: Leds. Arduino. Aplicativo. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Segundo a Uniled 2015 Uniled Brasil. Uniled Componentes Opto eletrônicos 

uma das definições da palavra led que se encaixa ao tema apontado pelo projeto é: 
 

LED é um componente eletrônico semicondutor da mesma tecnologia utilizada 

nos chips dos computadores, que tem a propriedade de transformar energia elétrica em 

luz. etc. 
 

No decorrer desse artigo, o sistema eletrônico de acionamento de leds será 

abordado como componente para iluminação de ambientes e interiores que visa à 

parte de automação, controle e economia, mediante os autos preços no qual se se 

refere a consumo de energia. 
 

Atualmente existem 3 (três) principais tipos de led no mercado, sejam eles para 

decoração, iluminação de ambientes, construção de equipamentos e periféricos dentre 

outros. O sistema de acionamento de leds por módulo bluetooth serve como base para 

a produção de grandes projetos elétricos de automação e controle. 
 

O dispositivo, resultado final, exposto neste projeto visa o controle e 

acionamento por módulo bluetooth, sua utilização pode ser agregada em indústrias, 

imóveis e sistemas de iluminação. 
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METODOLOGIA 
 

O projeto sistema de acionamento de leds será realizado a partir de pesquisa 

bibliográfica e documental na modalidade argumentativa, buscando o enriquecimento 

prático e teórico. 
 

A metodologia aplicada será de modo descritivo, abordando os principiais pontos 

do projeto feitos através de levantamento práticos e pesquisas na internet. O projeto 

será dividido em partes para que seja abordado de uma maneira mais suscita e 

explicativa. 

 

RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1 - Fluxograma do sistema. 

 

A Figura 1 acima representa a visão geral do sistema de alarme contra furto de 

modo que cada bloco possui a seguinte definição de funcionamento: 

 

ARDUINO 

 

O Arduino é um projeto totalmente aberto de protótipos de eletrônica baseados 

numa plataforma de hardware e software flexível e de fácil utilização. É destinado a 

artistas, designers, hobbyistas e qualquer tipo de pessoa interessada em criar objetos 

ou ambientes interativos. É um projeto que engloba software e hardware e tem como 

objetivo fornecer uma plataforma fácil para prototipação de projetos interativos, 

utilizando um micro controlador. Ela recebe informações de controle através do módulo 

bluetooth e atua no acionamento dos leds. 

 

LED  
O LED é um componente eletrônico semicondutor, ou seja, um diodo emissor de 

luz (L.E.D=Light emitter diode), mesma tecnologia utilizada nos chips dos 

computadores, que tem a propriedade de transformar energia elétrica em luz. Será 

utilizado um micro controlador para acionamento dos mesmos. 



SISTEMA DE ALARME CONTRA FURTO 
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Figura 2 - Simulação no Protheus 
 

 

A figura 2 acima apresenta a simulação do circuito da central de alarme contra 

furto, assim como dos outros elementos do sistema, ao passo que na figura 3 abaixo 

está apresentada a fotografia da placa teste que é o resultado físico do sistema de 

alarme contra furto em sua totalidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3 - Placa teste 
 

 

Foram utilizadas as portas 0, 1, 2, 3 e 4 do arduíno, cada uma com as 

respectivas funcionalidades: 



/* SISTEMA DE  
ALARME CONTRA 
FURTO*/  

int gate = 2; 
//Declaração da variável 
de saída de pulso para 
o gate do SCR  

int sensor = 3; 
//Declaração da variável 
de entrada de condição 
de alarme  

int reset = 
4;//Declaração da 
variável de saída para 
reset (bloqueio) do SCR  

int 
controle;//Declaração 
da variável controle  

int 
antes;//Declaração da 
variável de estado  

char anterior; 
//Declaração da variável 
de estado  

char variavel = 
'z'; //Recebe a última 
variável  

char caracter 
='z'; //Declaração 
variável para receber a 
letra do bluetooth  

void setup() 
{ 

pinMode(gate,  
OUTPUT);//Configurand 
o a porta GATE como 
saída  

pinMode(sensor, 
INPUT);//Configurando 
a porta statusSirene 
como entrada  

pinMode(reset,  
OUTPUT);//Configurand 
o a porta reset como 
saída  

Serial.begin(9600); 

//PARTE DO 

BLUETOOTH  
} 
void loop()  
{ 

 
controle = 

digitalRead(sensor);  
while (caracter 

!= 'a' && caracter !='b')  
{  
digitalWrite(gate, 

LOW); //SCR desativado  
digitalWrite(reset, 

LOW); // Não há como 

fazer reset  
variavel = 

Serial.read(); //Leitura 
da porta serial do RX 
- pino 0 do arduíno  

if (variavel == 'a' 
|| variavel == 'b' || 
variavel == 'c') 

{  
caracter=variavel; 

anterior = 

caracter;  
}  
controle = 

digitalRead(sensor); 

}  
//COMEÇA O 

MÓDULO BLUETOOTH 
//ATIVAR O 

SISTEMA 

 

if ( controle == 

LOW && caracter == 'a') 

{  
digitalWrite(gate, 

HIGH ); // 



Celular/Tablet - Bluetooth: 
 
 
 

CONCLUSÕES 
 

Uma ideia brilhante deu a um trio de cientistas de origem japonesa o prêmio 

Nobel de física no ano de 2014, surgia então a criação do LED (sigla inglês para 
 
“diodos emissores de luz”), essa invenção trouxe grande benefício para a 
 

Humanidade em termos de consumo consciente e diminuição do uso de recursos 

naturais. 
 

O circuito eletrônico de acionamento de leds visa o uso consciente de energia 

elétrica em projetos de eletrônica com a utilização de leds, foi feita a simulação em 

software e montagem física do circuito juntamente com o acionamento via bluetooth. 
 

O trabalho foi de suma importância para área de pesquisa e projetos de 

iniciação científica, pois se mostrou eficiente e uma vasta aplicabilidade na 

realização de trabalhos de baixo consumo de energia e alta eficiência luminosa. 
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CONTROLE DE ROTAÇÃO DO MOTOR COM PLATAFORMA ARDUÍNO 
 

Henrique Campos Rocha69 

Paulo Victor Teixeira2 

Vagner Alves da Silva3 

RESUMO 
 

O seguinte projeto baseia-se em um circuito que controla o sentido do motor DC 

através de uma ponte H controlado por Arduíno. O sentido rotacional do motor é 

controlado através de comandos de programação inseridos na plataforma Arduíno. A 

plataforma recebe alimentação DC 9V onde e interligado no circuito com uma ponte 

inclusa por 4 transistores, sendo 2 PNP e 2 NPN os quais funcionam como uma 

chave onde irão controlar o sentido e rotação do motor. O regulador de tensão será 

responsável pela alimentação de tensão no motor. 
 
Palavras–chave: sentido, ponte H, automação. 

 

INTRODUÇÃO  

Uma das principais formas de propulsão de muitos dispositivos que possuem 

parte mecânicas como robôs, braços mecânicos, automatismos etc., um motor 

elétrico DC. Existem dois tipos de motores o DC e o motor de passo. O trabalho com 

esses motores exigem certas precauções e circuitos preparados para o caso 

específico a ser tratado. Nesse projeto o circuito pode ser útil para vários leitores que 

trabalham com equipamentos mecânicos. 
 

Sendo o projeto com principal componente a plataforma Arduíno de 

prototipagem eletrônica (open - source) que são baseados em hardware e software 

flexíveis e fáceis de operação. No projeto, o Arduíno serão utilizadas as duas portas 

digitais para a aplicação de um pulso de corrente na ponte H que controlará o 

sentido e rotação do motor. 
 

O circuito a ser montado possui várias aplicações entre a eletrônica, uma 

delas pode ser executada em quadricópteros, e na elétrica no controle de motores 

de correntes AC onde e necessário controle de partida e rotação. 

 
 

METODOLOGIA 
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O circuito a ser montado terá o Arduíno alimentado por uma fonte de 9V e o 

mesmo alimentando o circuito, onde terá o regulador de tensão o qual e responsável 

pela redução da tensão para 5V, onde será entregue a corrente necessária ao motor 

de 5V. Sendo que o Arduíno através das portas digitais 2 e 3 comandam um pulso 

que e direcionado a ponte H composta por 4 Transistores, onde 2 transistores sendo 

NPN e PNP trabalhará como uma chave controlando o fluxo de corrente do motor, 

ou seja, a porta 2 trabalha com 2 transistores ou porta 3 que trabalha com os outros 

2 mudando o sentido (rotação) do motor. 
 
Figura 1 – Circuito do Projeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Lab. de Garagem 
 

RESULTADOS 
 

No circuito e preciso ajustar a rotação do motor, mantendo constante ou 

variando o sentido mesmo quanto à tensão/corrente varia no tempo. O circuito a ser 

apresentado não é um regulador de velocidade, mas sim um controle de partida e 

sentido do motor, utilizados para pequenos projetos de automação e controle. 
 
O mesmo pode manter a velocidade dentro de certa faixa, mas não será ideal para 

uma aplicação que exigiria uma velocidade variável. 
 

Neste projeto as aplicações estão previstas para adaptações em automações 

de baixa tensão, aplicações em brinquedos sofisticados e ate mesmo aparelhos 
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eletroeletrônicos. Nesta função eles podem fazer parte de uma infinidade de 

equipamentos que encontramos no dia a dia. Nos tempos atuais com a junção da 

eletrônica com a mecânica, com a criação de dispositivos mecatrônicas, os motores 

estão presentes em maior quantidade e variedade de tipos e funções ate nunca 

vistas. 

 
 
 

 

CONCLUSÕES 
 

Após a realização deste projeto com a apresentação do mesmo a ideia de se 

conseguir energia mecânica a partir de energia elétrica utilizando uma ponte H 

controlada por Arduíno com determinados pulsos elétricos comandando a carga no 

estudo o motor de 9V, criando assim um circuito que através da energia elétrica 

comanda a energia mecânica. 
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AVALIAÇÃO DO USO DA CIPERMETRINA EM PROPRIEDADES PECUÁRIAS NO  
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RESUMO  
Produtos comerciais a base de cipermetrina são cada vez mais utilizados como 
acaricidas. Com isso, a avaliação da eficiência deste princípio ativo no estado do 
Tocantins torna-se relevante. Nesse trabalho objetivou-se comparar a eficácia da 
cipermetrina para o controle de carrapatos em três propriedades distintas. Os 
resultados indicaram que apenas uma propriedade teve 100% de eficácia. As 
demais apresentaram baixa eficácia, evidenciando assim a situação da resistência 
do carrapato bovino a um dos principais carrapaticidas em uso no Tocantins.  
Palavras Chave: carrapatos, biocarrapaticidograma, resistência 
 

INTRODUÇÃO 
 

Os carrapatos são parasitas de grande interesse zootécnico, sendo que os de 

maior importância à pecuária pertencem à família Ixodidae. Esses artrópodes 

representam ameaça à saúde dos animais, pois causam diversos efeitos no 

organismo do hospedeiro. Por ser um parasita hematófago causam desde lesões 

cutâneas à anemia, podendo transmitir a seus hospedeiros inúmeros patógenos 

(BARROS-BATTESTI et.al. 2006 apud LUZ, 2013). 
 

O Rhipicephalus (Boophilus) microplus é um parasita presente na pecuária 
 

bovina, encontrado em países de clima temperado (CANESTRINI, 1887apud 

JUNIOR, 2005). Sabe-se que esse carrapato é responsável por diversos prejuízos 

ao rebanho, ao produtor e causa ao animal estresse, perda de peso, queda na 

produção de leite e transmissão de doenças. Os prejuízos ao pecuarista são ligados 

aos excessivos gastos com produtos para controle reduzindo o ganho financeiro 

(LEMOS,2013). 
 

O mercado oferece diversos produtos carrapaticidas, porém o uso 

indiscriminado destes causa resistência, dificultando ainda mais o seu controle. O 
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que torna fundamental a correta escolha do produto. Portanto, deve-se escolher 

produtos com efeito comprovado por testes que vão determinar eficiência dos 

princípios ativos (CORDOVES, 1997 apud CAMILLO et.al.2009). 
 

Um dos princípios ativos mais utilizados na pecuária é a cipermetrina, 

inseticida do grupo dos piretroides, que por ser intensamente utilizado apresenta 

resistência em varias regiões do país. Uma pesquisa realizada no estado de São 

Paulo apresentou uma baixa eficácia (17%) na utilização do produto (UENO, et.al. 

2012). No Rio Grande do sul a cipermetrina teve uma eficácia baixa de 20,7% 

(CAMILLO et.al. 2009). Já no Tocantins, sabe-se que esse é um dos produtos mais 

comercializados nas lojas agropecuárias. No entanto, não há relatos bibliográficos 

que testam a eficácia do princípio na região. 
 

Sendo assim, esse trabalho foi realizado com o objetivo de analisar a 

eficiência do princípio ativo cipermetrina em teleóginas coletadas de três 

propriedades do estado do Tocantins. 

 

METODOLOGIA 
 

Para a realização deste trabalho foram coletadas um total de 140 teleóginas 

de três propriedades distintas no estado do Tocantins, sendo duas no município de 

Palmas e uma no município de Guaraí. As teleóginas de Rhipicephalus (Boophilus) 

microplus foram coletadas manualmente em bovinos e equinos em diferentes formas 

de manejo. Após a coleta foram armazenadas e refrigeradas com um intervalo de 

aproximadamente 72 horas até a realização do teste. 
 

Em laboratório os carrapatos de cada propriedade foram selecionados e 

separados em dois grupos: controle e tratado. Totalizando 71 teleóginas testadas 

com o princípio ativo cipermetrina e 69 destinadas ao controle. Cada grupo foi 

pesado e então submetido ao teste de imersão também conhecido como 

biocarrapaticidograma. O grupo tratado foi imerso na solução de cipermetrina 

(Barrage®) diluída de acordo com a especificação técnica do fabricante. E o grupo 

controle foi imerso apenas em água. Após cinco minutos os carrapatos foram fixados 

em placa de petri para avaliação da ovoposição. 
 

A técnica utilizada foi descrita por Drummond et. al. (1973). Após a postura, 

os ovos foram pesados e colocados em tubos de ensaio para que observasse a 

eclosão, que foi estimada em porcentagem. 
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Sabe-se que para que o produto seja aceitável para o licenciamento perante o 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento sua eficiência tem que ser igual 

ou superior a 95% sobre uma cepa sensível de Riphicephalus (B.) microplus (MAPA, 

1987 apud CAMILLO et.al. 2009). 
 

Sendo assim, para avaliar o percentual de eficácia do princípio testado, as 

variáveis do biocarrapaticidograma foram avaliadas, segundo as equações 

descritas por Drummond et. al. (1973). 

 
Eficiência Reprodutiva (ER): 
 

ER = Peso dos ovos x % eclosão x 20.000, 
Peso das teleóginas 

 
Sendo a constante 20.000, número estimado de ovos em 1g de ovos de 

Riphicephalus (B.) microplus. 
 
 
Eficiência do Produto (EP): 
 

EP= ER grupo controle – ER grupo tratado x 100  
ER do grupo controle 

 
RESULTADOS 
 

Dentre as três propriedades no Tocantins os resultados do teste de 

Drummond demonstraram que apenas na propriedade 01 (tabela 1) obteve eficácia 

(EP) de 100% com o uso da cipermetrina . Isso ocorreu pois essa propriedade 

possui poucos animais e historicamente não havia utilizado esse princípio ativo. 

Entretanto, os demais testes observados evidenciaram que a suscetibilidade a este 

produto encontra-se comprometida. 
 

Nas propriedades 02 e 03 (Tabela 1) verificaram-se que o produto testado 

sobre as cepas de Riphicephalus (B.) microplus não alcançou a média estabelecida 

perante o MAPA que é ≥ 95%. Evidenciando assim a situação da resistência do 

carrapato bovino a um dos principais carrapaticidas em uso na região. 
 
Tabela 1. Eficiência da Cipermetrina de acordo com a propriedade analizada.  

Propriedades Princípio ativo Eficiência do produto (EP) 

 
100% - 65% 

31% 
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Ao ser comparado a outros trabalhos a cipermetrina que está inclusa no grupo 

dos piretroides possui resultados tanto satisfatórios como não. Segundo Mendes et 

al. (2007), no município de Ibiúna, SP a cipermetrina apresentou-se eficaz. Já no 

Nordeste não se observou eficiência do produto, apresentando apenas 70,5% de 

eficiência (SILVA, et al. 2005). 
 

A não eficiência do produto se da principalmente pelo seu uso indiscriminado 

e incorreto. A frequente troca de princípios ativos tende à contribuir com essa 

resistência, chegando ao ponto do produtor ficar sem opção para o controle dos 

carrapatos. Sendo necessário instruir corretamente os proprietários quanto ao uso 

correto dos acaricidas com o objetivo de evitar a resistência dos produtos 

disponíveis no mercado 

 
 

CONCLUSÃO 
 

Os testes realizados pela técnica de biocarrapaticidograma confirmam a 

sensibilidade em níveis variados para a base química avaliada. E demonstram 

ineficiência da cipermetrina em propriedades que a utilizaram de forma inadequada. 
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RESUMO  
Extratos e óleos essenciais de plantas representam uma fonte de potenciais 
princípios ativos que poderão ser utilizados na agricultura como defensivos agrícolas 
para controle de insetos, bactéria e fungos. O potencial fungitóxico proveniente do 
extrato da citronela já vem sendo estudado e comprovado por vários estudos 
científicos. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial do extrato de 
citronela em diferentes doses no controle “in vitro” ao fungo Sclerotinia sclerotiorum 
(Mofo Branco), fungo que acomete várias culturas em potencial como: leguminosas 
em geral, citros e tubérculos. Em suma, o extrato da citronela de acordo com as 
doses ministradas teve um decréscimo significativo no desenvolvimento das 
colônias.  
Palavras-Chaves: Controle alternativo, Cymbopogon nardus L., Mofo branco. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Os problemas ambientais causados pelos fungicidas sintéticos usados na 

agricultura têm elevado as buscas por métodos alternativos, seguros, viáveis e 

eficientes no controle de fungos fitopatogênicos. Segundo Ootani et al., (2011), 

citado por Brum (2012): “muitas plantas medicinais, aromáticas e condimentares 

apresentam propriedades antimicrobianas. Apresentam maior biodegradabilidade, 

sendo, portanto, menos prejudiciais ao meio ambiente”. 
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O capim-citronela (Cymbopogon nardus L.) pertence à família Poaceae, e 

possui em sua composição óleo essencial com alto teor de geraniol e citronelal. O 

óleo do capim citronela e utilizado na fabricação de perfumes e cosméticos, sendo 

um ótimo repelente de insetos, com ação fungicida e bactericida. Produtos derivados 

de vegetais, tais como os óleos essenciais, vem sendo intensivamente estudados 

quanto à eficácia no controle alternativo de doenças de plantas, buscando a redução 

ou eliminação do uso de agrotóxicos (SEIXAS, 2012). 
 

Oliveira et al. (2011) avaliando a composição química do óleo essencial 

de citronela, observaram como compostos majoritários citronelal, geraniol e 

citronelol, destacando entre eles o citronelal. Segundo pesquisas de Castro et 

al. (2007), observaram que os monoterpenos citronelal e geraniol atuam na 

defesa da planta, e podem inibir o crescimento de fungos. 
 

O fungo Slcerotinia sclerotiorum é um importante patógeno causador de 

doenças em vária espécies vegetais economicamente importantes em todo o 

mundo. O manejo das doenças causadas por esse patógeno tem sido dificultado 

pela formação de estruturas de resistência, os escleródios, os quais pode através do 

micélio e/ou ascósporos produzidos pela germinação dos escleródios, ou a partir de 

micélio associado às sementes (ZANCAN,2011). 
 

O mofo branco ou murcha de sclerotinia, tem preocupado produtores de 

várias culturas, como o feijoeiro, o algodoeiro, a soja e o girassol, entre outras. Na 

ausência de hospedeiro suscetível, como as culturas citadas, o fungo pode persistir 

por um longo período no solo, por meio de suas estruturas de resistência, 

conhecidas por escleródios. 
 

De acordo com Oliveira, (2005), citado por Zancan (2011): 
 

 

A doença inicia-se em reboleiras, na lavoura e as plantas que têm seu 
sistema radicular atacado por S. sclerotiorum exibem sintomas reflexos na 
parte aérea, ou seja, nas folhas, hastes e vagens. Os sintomas mais 
característicos da doença são necrose na haste (sintoma primário) e 
murcha, seguida da seca das folhas (sintomas reflexos), enquanto os sinais 
são crescimento de micélio branco cotonoso (mofo) nos tecidos lesionados 
e a presença de inúmeros escleródios negros de tamanho variável. Os 
tecidos doentes tornam-se secos, leves e quebradiços, e as sementes 
infectadas ficam sem brilho, enrugadas e leves. 
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Não se têm informações sobre o efeito do extrato de citronela sobre o 

desenvolvimento do S. sclerotiorum, no entanto, a maioria dos trabalhos nessa linha 

de pesquisa relata o controle de fungos fitopatogênicos. Sendo assim, este trabalho 

teve por objetivo avaliar diferentes doses de extrato de citronela no controle “in vitro” 

do fungo Sclerotinia sclerotiorum. 

 

METODOLOGIA 
 

O experimento foi realizado no Laboratório de Fitopatologia, da Católica do 

Tocantins, Campus II, Palmas – TO. Para o experimento foi utilizado o fitopatógeno 

Sclerotinia Sclerotiorum. O fungo foi repicado de cultura armazenada na Coleção 

Micológica do Laboratório de Fitopatologia da Católica do Tocantins. Para a 

repicagem foram utilizadas placas de Petri vertidas com meio de cultura BDA 

(batata, dextrose e ágar). 
 

Para obtenção do extrato de capim citronela (Cymbopogon nardus), foi 

realizado a coleta de 1 kg de folhas frescas, sendo utilizado para o preparo do 

extrato 1 litro de água, ou seja, na proporção 1:1. O extrato foi autoclavado, por 10 

minutos numa pressão de 1,5 atm a 126ºC. 
 

Foram testadas cinco doses do extrato 0%, 10%, 20%, 30%, 40% em 

delineamento inteiramente casualizado compondo cinco tratamentos e quatro 

repetições. 
 

Após a aplicação dos tratamentos, as placas foram vedadas com parafilme. 

As avaliações foram realizadas por medições do diâmetro micelial, utilizando-se 

paquímetro digital, a cada 48 horas, a partir da instalação do experimento, 

perdurando até a segunda avaliação (2, 4 dias de incubação). Os dados foram 

submetidos à análise de variância (ANOVA) e regressão. No fator qualitativo, as 

médias foram comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade, e no fator 

quantitativo foram ajustadas equações de regressão com base no teste “t” dos 

coeficientes a 5% de probabilidade e no coeficiente de determinação (R²). As 

análises foram realizadas por meio do sistema computacional. 

 
 

RESULTADOS 
 

A análise de variância (Tabela 1) revelou que a concentração de 40 µL/ml foi 

mais significativo a 1% de probabilidade do que as concentrações de 0 µL/ml, 10 

µL/ml, 20 µL/ml e 30 µL/ml para o fungo Sclerotinia sclerotiorum nos tratamentos 
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com Extrato de Citronela. As concentrações acrescidas deste extrato evidenciou 

estatísticas diferentes ao tratamento controle (testemunha) expressa na 

concentração de 0 µL/ml. 
 

O óleo de citronela, apresentou também resultados satisfatórios sob o fungo 

Rhizoctonia solani no experimento de BRUM (2012), onde em todos os tratamentos 

foram obtidos valores de crescimento micelial menores que a testemunha até a 

quarta avaliação (8 dias de incubação). 

 

Tabela 1 – Quadro de análise de variância dia 21/09   

  QUADRO DE ANÁLISE   

FV GL SQ QM F 

TRATAMENTOS 4 5915.57300 1478.89325 123.9954 

RESÍDUO 15 178.90500 11.92700  

TOTAL 19 6094.47800   
 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade (p<.01) 
 

 

Resultados semelhantes aos obtidos nesse trabalho, utilizando plantas 

medicinais no controle de doenças de plantas, têm sido relatados por vários 

pesquisadores. Perini (2008), citou alguns trabalhos relacionados a pesquisas com 

citronela, na qual, foram o de: “Valarini et al (1994), trabalhando com óleo essencial 

do capim limão (Cymbopogon citratus) observaram inibição total do crescimento 

micelial de Fusarium solani, Sclerotinia sclerotiorum e Rhizoctonia solani. Zeni et al. 

(2004) verificaram efeito inibidor do óleo de Eucalyptus citriodora sobre Botrytis 

cinérea. Em outro trabalho, Lima (2007) estudando o óleo essencial de citronela (C. 

nardus) observou inibição total do crescimento micelial do fungo Colletotrichum 

gossypii”. 
 

As médias foram comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade, e no 

fator quantitativo foram ajustadas equações de regressão com base no teste “t” dos 

coeficientes a 5% de probabilidade e no coeficiente de determinação (R²). As 

análises foram realizadas por meio do sistema computacional. 

 

Tabela 2 – Teste de Tukey ao nível de 5% dia 21/09 
 

MÉDIAS DE TRATAMENTO 
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1  49.625000 A 

2  26.575000 B 

3  16.25000 C 

4  8.00000 D 

5  0.00000 E 

DMS: 7.54600 MG: 20.09000 Ponto Médio: 27.25000 CV%: 17.19 
 

 

Segundo a curva de regressão linear (Gráfico 1), com o prolongamento da 

linha de tendência temos quanto maior a dosagem menor o crescimento micelia 

do fungo Sclerotinia sclerotiorum 

 

Gráfico 1 – Curva de crescimento micelial do fungo Sclerotinia sclerotiorum em milimentros (eixo 
Y) sobre concentrações do extrato de Citronela (eixo X). 
 

DIAMETRO DA COLONIA 
DIAMETRO DA 

COLONIA; 0%; 49,625 

 

DIAMETRO DA y = 229,82x2
 - 209,75x + 48,251 

COLONIA; 10%; R² = 0,9887 26,575 

DIAMETRO DA 
COLONIA; 20%; 16,25 

DIAMETRO DA 
COLONIA; 30%; 8 

DIAMETRO DA 
COLONIA; 40%; 0 
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CONCLUSÕES 
 

Com o advento da biotecnologia o estudo relacionado ao potencial antifúngico 

de substancia vegetal vem sendo desenvolvidos visando novos métodos de combate 

a fungos, insetos e bactérias a campo. Várias são essas substâncias, dentre elas a 

citronela, a qual foi avaliada no combate ao fungo Sclerotinia sclerotiorum. 

 

Na avaliação in vitro, ouve um melhor resultado no controle do 

desenvolvimento do fungo de acordo com o acréscimo das doses ministradas: 10, 

20, 30 e 40% os quais representa 10, 20, 30 e 40 ml de extrato de citronela por 100 

ml de BDA, as duas ultimas dosagens apresentou resultado muito significativo 

inibindo completamente o desenvolvimento do fungo. 
 

Em suma, o uso do extrato da citronela em combate ao fungo Sclerotinia 

sclerotiorum tem efeito significativo em seu controle diminuindo o seu 

desenvolvimento e em dosagens mais altas inibindo completamente. 
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RESUMO  
A infestação por carrapatos gera perdas econômicas significativas à produção em 
várias regiões brasileiras. A principal forma de controle dar-se com uso de produtos 
comerciais. O uso indiscriminado de carrapaticidas tem contribuído para o 
aparecimento da resistência a vários produtos, representando um sério problema no 
controle de carrapatos. O objetivo deste trabalho foi analisar a eficiência do princípio 
ativo deltametrina no controle do carrapato Rhipichepalus (Boophilus) microplus 
através do biocarrapaticidograma. Foram coletadas teleóginas de R.(B.) microplus 
de bovinos infestados em duas propriedades rurais, uma localizada no município de 
Palmas e a outra no município de Guaraí, e carrapatos de equinos da Faculdade 
Católica do Tocantins, Palmas, para a realização do teste. A postura e a eclosão dos 
ovos foram avaliadas para determinar a eficácia do princípio ativo. A deltametrina 
teve eficácia de 100% nos grupos G1 e G2, e somente 30,47% no G3. O que 
demostra que a resistentes à deltametrina tem relação com o manejo sanitário 
adotado na fazenda.  
Palavras-chaves: Ixodidade. Piretroides. Resistência parasitaria. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

Atualmente muitos fatores podem causar prejuízos à produção de bovinos, 

um dos mais importantes é a infestação parasitaria. Dentre os parasitas,destaca-se 

o carrapato Rhipichepalus (Boophilus) microplus. A principal forma de controle dar-

se com uso de produtos comerciais. Entretanto, a alta resistência dos parasitas aos 

princípios ativos disponíveis no mercado, promove ineficiência no controle, tornando-

se oneroso ao produtor. 
 

A resistência do R. (B.) microplus aos diferentes princípios ativos de 

acaricidas e em diferentes condições de manejo vem sendo relatada por vários 

pesquisadores. Na Austrália, por exemplo, em 1980, foi detectada uma cepa 

resistente ao amitraz, ao cyamizol e ao chlorometiuron (NOLAN, 1981 apud 

CAMILLO et al. 2009). No Brasil, resistência do R. (B.) microplus aos acaricidas foi 

 

 
72 1Aluno do Curso de Zootecnia da Faculdade Católica do Tocantins, E-mail: kayller22@gmail.com 
2Professora do Curso de Zootecnia da Faculdade Católica do Tocantins, E-mail: 
juliana.pieroni@catolica-to.edu.br 
 
 

 

3 

mailto:.pieroni@catolica-to.edu.br


relatada nos diferentes grupos químicos de acaricidas e nas mais distintas regiões 

(LEITE et al. 1995 apud CAMILLO et al. 2009; CAMPOS JÚNIOR & OLIVEIRA, 

2005). 
 

Cepas resistentes aos princípios ativos podem aparecer pelo fato do produto 

ter pouca eficiência em penetrar no carrapato, ocasionando mudanças metabólicas, 

recombinações gênicas e a seleção de carrapatos com menor sensibilidade aos 

efeitos do produto (WHARTON, 1976 apud HOCAYE 2013).Também está 

relacionada ao uso incorreto do produto; o erro na diluição descrita pelo fabricante 

afeta a quantidade necessária do princípio ativo que teria que ser absorvida pelo 

carrapato para ser efetivo, assim acelerando o processo de resistência. Outro erro 

muito cometido pelos produtores é na hora da pulverização com o produto, deve-se 

aplicar 4 a 5 litros da solução, para que o produto possa atingir todo o corpo do 

animal, alcançando todos os pontos de infestação parasitária. 
 

O controle das infestações pelo R. (B) microplus são importantes não apenas 

por sua ação espoliativa ou tóxica, mas também pela transmissão de doenças como 

Anaplasmose e Babesiose, que são os principais agentes da Tristeza Parasitaria 

Bovina (GOMES et al. 2011). Caso não ocorra ou o controle químico seja feito 

inadequadamente pode ocasionar consequências tanto produtivas quanto 

econômicas (GOMES et al. 2011). Este estudo teve por objetivo analisar a eficiência 

do princípio ativo deltametrina no controle do carrapato R. (B) microplus pelo método 

de avaliação Biocarrapaticidograma. 

 

METODOLOGIA 
 

Foram coletadas teleóginas de Rhipichepalus(Boophilus) microplus de 

bovinos naturalmente infestados em duas propriedades rurais, uma localizada no 

município de Palmas (G3) e a outra no município de Guaraí (G2). Também foram 

coletados carrapatos de equinos da Faculdade Católica do Tocantins, município de 

Palmas (G1). Totalizando 137 teleóginas coletadas. 
 

As teleóginas de Ripichepalus (B.) microplus coletadas foram levadas para o 

laboratório de microscopiada Faculdade Católica do Tocantins para testar o princípio 

ativo deltametrina pela técnica descrita por Drumoond et al.(1973)em que se avalia a 

eficiência do produto. O princípio ativo foi testado de acordo com as especificações 

do fabricante. As teleóginas foram separadas em dois grupos (controle e tratado), 

pesadas e posteriormente imersas na solução onde permaneceram por 5 minutos, 
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depois sendo colocadas em papel toalha para secagem assim retirando o excesso 

da solução, logo após esse processo elas foram organizadas emplacas petri com o 

auxílio de fita de dupla face e devidamente identificadas. 
 

Após dezoito dias verificou-se se houve postura, visto as que tinham 

depositado ovos, estes foram colhidos e pesados. Foi verificada a quantidade de 

teleóginas que tinham realizado postura de ovos em cada grupo nas placas e 

anotado os dados. Os ovos das teleóginas foram colocadas em tubos de ensaio 

onde verificou-se a porcentagem de eclosão dos ovos. Os dados coletados foram 

analisados na fórmula descrita por Drumond et al. (1973) e a partir do resultado foi 

avaliado a eficácia do princípio ativo deltametrina no controle de carrapatos. 
 

As variáveis do biocarrapaticidograma serão avaliadas, segundo as equações 

descritas por Drummond et al. (1973). 

 

Eficiência Reprodutiva (ER):  
ER =peso dos ovos x % eclosão x 20.000 
peso das teleóginas  

A constante 20.000 significa o número estimado de ovos em 1g de ovos de 
Rhipicephalu (Boophilus) microplus. 
 

Eficiência do Produto (EP): 
EP= ER grupo controle –ER grupo tratado  x 100 

ER do grupo controle 
 

 

RESULTADOS 
 

A eficiência do produto legalmente aceitável para uma base química 

carrapaticida ser licenciada pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

deve ser igual ou superior a 95% sobre uma cepa sensível deR. (B.) 

microplus(BRASIL, 1990). 
 

No presente estudo os grupos G1 e G2, as teleóginas não realizaram postura, 

sendo assim o princípio ativo deltametrina mostrou-se 100% eficaz. O grupo G3 teve 

um índice de eclosão de 60%, para estimar essa porcentagem levaram-se os ovos 

contidos em um tubo de ensaio ao estereomicroscópio para visualização e 

contabilização do número de larvas de carrapatos. Em posse dos dados, foram 

realizados os cálculos onde se percebeu a eficácia do princípio ativo de 30,74%. 
 

O grupo G3 demonstrou um baixo índice de eficiência comparado aos grupos 

G1 e G2, dos quais tiverem 100%. Pelo comparativo de dados, nota-se claramente 

que determinados princípios ativos podem demostrar eficácia no controle de 
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carrapatos em determinadas propriedades, e em outros ter baixa eficiência. Isto 

demonstra que a presença de resistência dos parasitas ao princípio ativo tem 

correlação com o manejo adotado na propriedade para controle dos carrapatos. 
 

O simples fato da ineficiência da deltametrina no controle de carrapatos da G3 

ter sido abaixo do esperado não significa que o princípio ativo não seja eficaz, mas 

que os carrapatos de determinada região adquiriram resistência. E para que isto não 

ocorra com os demais produtos disponíveis no mercado, tem-se a necessidade de 

que o biocarrapaticidograma seja recomendado pelo técnico responsável da 

propriedade, a fim de diagnosticar qual princípio ativo tem melhor desempenho no 

controle de carrapatos de determinada região. 

 

CONCLUSÃO 

 

A deltametrina mostrou-se eficiente possuindo acima de 95 % de eficácia para 

o grupo G1 e G2, conforme a legislação para a comercialização de carrapaticidas 

preconiza. Porém, demonstrou ineficácia no controle de carrapatos do grupo G3, 

sugerindo a presença de parasitas resistentes à deltametrina na região. 
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RESUMO  
Os contextos histórico, econômico e cultural do pós-Segunda Guerra Mundial 
proporcionaram as condições básicas para a implementação da organização fordista 
do trabalho, assim como possibilitou o surgimento de análises teóricas sobre este 
modo de organização. O padrão fordista de rotinização e racionalização dos custos 
com a força de trabalho favoreceu a separação entre os que pensavam a produção e 
os que a executavam, divisão típica e tradicional do processo taylorista de 
organização do trabalho. Partindo-se dessas premissas é que a pesquisa detém 
como problema central: é possível identificar as novas formas de produção e 
organização do trabalho no período pós-fordista? Como problema conexo tem-se 
também a seguinte questão a ser investigada: quais seriam as características 
dessas reações de trabalho contemporâneas? Nesse sentido, o objetivo geral 
definido foi identificar as características essenciais das relações de trabalho na 
contemporaneidade. Para alcançar tal desiderato, foi utilizada uma pesquisa 
qualitativa, com método dedutivo e com técnica de pesquisa documental, onde foram 
consultados livros, artigos científicos, legislação e jurisprudência disponíveis em 
meio físico e eletrônico. Ao final, concluiu-se que as relações empregatícias que no 
período fordista eram marcadas pela rigidez, formalidade, estabilidade 
paulatinamente foram sendo substituídas por subcontratações ou trabalhadores 
temporários.  
Palavras–chave: produção; relações laborais; pós-modernidade. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

Hobsbawn (1995) analisa que os contextos histórico, econômico e cultural do 

pós-Segunda Guerra Mundial proporcionaram as condições básicas para a 

implementação da organização fordista do trabalho, assim como possibilitou o 

surgimento de análises teóricas sobre este modo de organização. A racionalização 

dos custos e a rotinização do trabalho nas fábricas fordista foram inicialmente 

associadas ao processo taylorista de organização do trabalho. Neste cenário, Druck 
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(1999) consegue identificar a projeção de uma nova cultura, entendendo este como 

sendo relação de poder no universo trabalhista calcadas na hierarquia e na 

disciplina, como elementos indispensáveis de um novo paradigma de arranjo das 

forças sociais e políticas na sociedade capitalista. Desse modo, não há dúvidas de 

que as práticas provenientes dos modelos fordista/taylorista refletiram um novo 

movimento de acumulação e expansão do capital que se consolidou na conexão 

entre produção e consumo em massa. 
 

O padrão fordista de rotinização e racionalização dos custos com a força de 

trabalho favoreceu a separação entre os que pensavam a produção e os que a 

executavam, divisão típica e tradicional do processo taylorista de organização do 

trabalho. O fordismo se desenvolveu num panorama de hegemonia econômica 

norte-americana, que se fortificou com o que Lipietz (1991) determinou de 

compromisso fordista interno, onde este consistiu na relação firmada entre 

empresários e sindicatos para conceder aumentos salariais à classe operária com o 

objetivo de afastá-la de alguma forma do comunismo, associado à colaboração por 

parte do capital e do Estado às políticas de recuperação da Europa e do Japão por 

meio de instrumentos que garantissem o livre comércio, assim como o financiamento 

de complexo industrial como meio de compensar os prejuízos decorrentes da 

Segunda Grande Guerra aos países europeus aliados e japonês, tudo isso com 

vistas à construção de mercados prósperos e anticomunistas. 
 

A recessão de 1973, potencializada pela crise do petróleo, iniciou um conjunto 

de processos que abalaram as estruturas do compromisso fordista. Não se 

discutindo a ordem cronológica da crise do fordismo, mas o processo em si, Antunes 

(2009) analisa que as origens da crise estariam interligadas com o processo de 

globalização do capitalismo e a baixa lucratividade das indústrias e o próprio. Sobre 

esta, cumpre salientar que se trata de uma contradição internado próprio sistema de 

produção e que foi consequência da falta de demanda/consumo para a excessiva de 

produção. Não obstante, a demanda diminuía gradativamente ao mesmo tempo em 

que crescia a taxa de desemprego, além do custo da produção ter sido elevado para 

manutenção dos salários e dos investimentos em capital fixo. 
 

A crise do fordismo abriu campo para a implantação de novos métodos de 

gestão da força de trabalho, através da intensificação do controle do trabalho, bem 

como por meio de novas formas de regulação internacional. Partindo-se dessas 

premissas é que a pesquisa detém como problema central: é possível identificar as 
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novas formas de produção e organização do trabalho no período pós-fordista? Como 

problema conexo tem-se também a seguinte questão a ser investigada: quais seriam 

as características dessas reações de trabalho contemporâneas? 
 

Considerando o problema central, a pesquisa traçou como objetivo geral 

identificar as características essenciais das relações de trabalho na 

contemporaneidade. Para alcançar tal desiderato, foram definidos como objetivos 

específicos: reconhecer as características das relações de trabalho no período 

fordista, bem como as causas de expansão e crise na década de 70; compreender o 

processo de globalização do capital e hegemonia do capitalismo a partir dos anos 

80. 

 
 

METODOLOGIA 
 

Para se alcançar os objetivos propostos e, levando-se em consideração que o 

método científico é a linha de raciocínio adotada no processo de pesquisa, ao longo 

da pesquisa foi utilizado o método dedutivo, pois, concernente com os ensinamentos 

de Lakatos e Marconi (1993) foram utilizadas premissas para, a partir delas, chegar 

a uma conclusão lógica. Quanto à técnica de obtenção de dados foi utilizada 

pesquisa bibliográfica elaborada a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de livros, artigos de periódicos e com material disponibilizado na 

internet (GIL, 1999). 
 

Quanto à abordagem, a pesquisa é qualitativa uma vez que tentar-se-á no 

transcurso da pesquisa analisar o processo de desconstrução e reestruturação da 

produção do capitalismo a partir da década de 70. No que se refere aos fins, a 

pesquisa será exploratória, uma vez que visa proporcionar maior familiaridade com o 

problema, sobretudo com vistas a identificar e compreender as características das 

relações de trabalho na contemporaneidade oriundas do processo de reestruturação 

do capitalismo. 

 
 

RESULTADOS 
 

No final do século XX a sociedade industrial passou por uma crise em resposta 

à denominada crise estrutural da sociedade capitalista (ANTUNES, 1998; 2009). 

Dentre esses fatores, pode-se evidenciar a queda dos lucros observados nos países 

considerados desenvolvidos; e isto acarretou modificações substanciais nas 

relações de trabalho, pois “as metamorfoses em curso no mundo do trabalho [...] 
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afetaram a forma de ser da classe trabalhadora, tornando-a mais heterogênea, 

fragmentada e complexificada” (ANTUNES, 1998, p. 67). 
 

Com base nesta afirmação de que com a incorporação dessas intensas 

modificações, onde se sobressai um intenso valor econômico na definição e nos 

seus objetivos, indubitavelmente o ideal de trabalho na contemporaneidade se 

apresenta com características de precariedade, vulnerabilidade e fragmentação. 

Como forma de superar essa crise, são desenvolvidas no contexto do trabalho uma 

reestruturação produtiva com a adoção de novos modelos de produção e 

mecanismos de gestão, o que invariavelmente refletiu na gestão do corpo de 

obreiros. Tais metodologias, de modo geral, trazem como consequência a redução 

da força de trabalho, pois o que se espera é produzir mais, e melhor, porém com 

menos trabalhadores (RAMALHO, SANTANA, 2003). 
 

Antunes (2000) com muita propriedade observa que a classe trabalhadora 

tornou-se complexa, fragmentada e heterogênea, na medida em que tornou-se mais 

qualificada em vários setores com a intelectualização do trabalho, mas em outros 

ramos constatou-se a desqualificação e precarização. De um lado existe um grupo 

minoritário de trabalhadores polivalentes e multifuncionais da era informacional, com 

extrema habilidade para operar maquinários complexos e oportunidades de exercitar 

trabalhos de dimensão intelectual; mas, por outro lado, existe uma massa de 

trabalhadores precarizados, sem qualificação, que hoje se sujeita às formas de 

emprego temporário ou então vivenciando o trabalho informal. 
 

Estas mutações da pós-modernidade ocasionaram uma classe trabalhadora 

mais diversificada, segregada entre trabalhadores qualificados e desqualificados, do 

mercado formal e informal, jovens e velhos, homens e mulheres, estáveis e 

precários, imigrantes e nacionais, brancos e negros etc. Não obstante se evidencia 

ainda as divisões que decorrem da inserção diferenciada dos países e de seus 

trabalhadores na nova divisão internacional do trabalho. Esse conjunto de 

transformações da sociedade atingiu de forma decisiva o universo do trabalho, 

ficando externalizado e evidente a precarização nas formas das relações laborais e 

nos próprios direitos trabalhistas. 
 

De acordo com Bauman (1999) uma das contradições latentes sobre o trabalho 

flexível relaciona-se com o próprio perfil do profissional, pois, segundo o autor, 

exige-se uma postura ágil, aberta a mudanças em curto prazo, onde não se pode ter 

apego emocional ao trabalho e envolvimento pessoal; sendo que a exigência de 
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internalização dos objetivos empresariais condiciona uma alta dedicação ao 

trabalho, apego emocional e envolvimento pessoal entre os sujeitos, ou seja, valores 

diametralmente opostos. Dejours (2000) assevera que, diante deste cenário caótico, 

contraditório e inseguro, os trabalhadores ficam sujeitos de serem avaliados como 

incompetentes, caso haja falha em qualquer uma das exigências, permanecendo 

sob o risco de demissão. 
 

Outra contradição que se observa é a falsa sensação de liberdade e autonomia 

que o trabalhador tem para as atividades do labor, calcada na ideia de que o obreiro 

tem somente metas e resultados a serem atingidos, executando as atividades do 

modo e tempo como quisessem. Entretanto, esse ideal de liberdade e autonomia 

não encontrou amparo no cotidiano do trabalho, na medida em que as metas e os 

resultados instituídos são de difícil execução a partir de uma equipe de trabalho 

reduzida. Para atingir o desiderato há uma tendência dos trabalhadores de manter 

uma jornada com ritmo incessante, com prejuízo ao atingimento sistemático das 

metas e dos resultados, passando a ser outro fundamento do perigo de perder o 

emprego (SENNETT, 2009). 
 

Embora o perfil profissional do trabalho flexível tenha exigido um adequado 

relacionamento interpessoal para proporcionar um bom desempenho no trabalho em 

equipe, observa-se que, face às contradições vivenciadas na sociedade pós-

moderna, o ambiente social do trabalho tornou-se muitas vezes de difícil convivência 

entre os próprios trabalhadores. “Colegas criam-lhe obstáculos, o ambiente social é 

péssimo, cada qual trabalha por si, enquanto todos sonegam informações, 

prejudicando assim a cooperação etc.” (DEJOURS, 2000, p. 31). Dessa forma, a 

convivência conflituosa no ambiente de trabalho tornou-se outro fator preponderante 

para a possibilidade da demissão. 
 

Como agravante de todo cenário exposto, Dejours (2000) constata que, diante 

do desemprego estrutural com um enorme contingente de pessoas no mercado sem 

vínculo trabalhista formal, os dirigentes das empresas desenvolveram a noção de 

que os trabalhadores podem ser facilmente substituídos em suas atividades em 

razão da disponibilidade de mão-de-obra; eles puderam se utilizar tanto de eventuais 

ameaças como até mesmo a própria demissão para substituir sujeitos considerados 

inadequados ao perfil que se deseja e contratar profissionais com remunerações 

menores. Nesse sentido, a noção de risco de demissão tornou-se presente no dia-a- 
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dia dos trabalhadores e o medo está sendo utilizado como mecanismo de controle e 

obtenção de resultados para as empresas (DEJOURS, 2000). 
 

O sucesso conquistado por meio de um estilo de vida diferenciado, 

notadamente pelo consumo de bens, tornou-se amplamente visado e valorizado 

pelas pessoas da sociedade pós-moderna; os sujeitos passaram a ser avaliados 

para fins de inclusão social pelos bens que são capazes de consumir. Contudo, o 

sucesso para os sujeitos autofundadores, não pode ser integralmente conquistado, 

pois não há limites para o sucesso e sempre haverá novos bens de consumo a 

serem adquiridos; em suma, esses sujeitos também ficam passíveis do sentimento 

de insucesso. Há de se destacar também que o risco fabricado em relação ao 

trabalho flexível marca a possibilidade de incompetência, ocasionando por via 

reflexa o risco de demissão e insucesso profissional. Assim, pode-se afirmar que a 

autonomização do indivíduo trouxe a tendência das pessoas se responsabilizarem 

pelo seu emprego/desemprego, sucesso-fracasso e inclusão/exclusão social, 

percebendo-se em constante risco. 

 
 

CONCLUSÕES 
 

A pós-modernidade mudou e reestruturou todo o mercado de trabalho, 

modificando e criando um novo significado ao capitalismo do período fordista, a 

pesquisa demonstrou que o engessamento do trabalhado levou o sistema capitalista 

a entrar em crise. Atualmente as relações de trabalho sofrem constantes 

modificações e os trabalhadores, por via reflexa, são forçados a se enquadrar no 

capitalismo atual. A flexibilização do trabalho é condição essencial para o 

crescimento financeiro nos dias atuais. Porém essa flexibilização do trabalho gera 

riscos aos trabalhadores, deixando-os na iminência da demissão e da desilusão 

profissional. Ademais, uma das consequências nefastas da fragilização das relações 

de trabalho é o enfraquecimento dos sindicatos e do próprio poder de organização e 

reivindicação da classe trabalhadora. 
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RESUMO  
A questão ambiental no Brasil vem sendo amplamente discutida nas últimas 
décadas por diversos setores da sociedade, demonstrando, a importância da 
definição de ações concretas na conformação de perspectivas de desenvolvimento 
calçadas nas diversas dimensões de sustentabilidade. Objetivando descobrir se a 
percepção ambiental está diretamente ligada com o grau de entendimento e grau de 
instrução das diferentes gerações acerca de questões relacionadas a 
sustentabilidade, este artigo apresenta um estudo das diferentes gerações X, Y e Z e 
seus hábitos. O instrumento utilizado foi por meio de questionário, este foi aplicado 
na feira do bosque na localidade de Palmas - TO, local escolhido por ser um meio 
sociocultural, abrangendo pessoas do sexo masculino e feminino com idades entre 
05 e 50 anos. De acordo com a pesquisa obteve-se o resultado de que a maioria dos 
entrevistados tem uma boa noção do conceito de sustentabilidade ambiental e se 
encaixam em bons preceptores ambientais. Contudo os entrevistados ainda carecem 
como tantos outros de informações relacionadas aos cuidados e uso sustentáveis 
dos recursos naturais, a este por meio de políticas públicas, meio acadêmico, no 
trabalho ou em casa. Finalmente entende-se que há necessidade de estratégias 
para inserção dos indivíduos aos estudos para criação de uma consciência crítica e 
ética em torno dos problemas ambientais. Neste sentido, sabe-se que a educação 
ambiental é um processo que vem, gradativamente, favorecendo o acesso a 
habilidades, percepções, conhecimentos e informações sobre o meio ambiente. 
Capacitando os indivíduos para uma participação mais efetiva na identificação de 
problemas e na tomada de decisões.  
Palavras-Chaves: Geração; sustentabilidade; Aspectos Ambientais. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Muito se tem discutido, acerca do uso de forma sustentável dos recursos 

naturais, bem também como a percepção Ambiental nas diferentes gerações afim de 

se obter resultados para melhorias e incentivos no assunto abordado, no intuito do 

não esgotamento desses recursos. 
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O Relatório Ambiental da ONU também mostra que a Humanidade está 

acordando para a urgência e importância da Questão ambiental, unindo forças para 

participar da campanha Global contra a mudança climática (LAVORATO, 2007). 
 
Há vários estudos que relatam a relação da percepção ambiental com o grau de 

instrução nas diferentes gerações e Com base na importância do assunto foi 

realizada a pesquisa na feira do bosque na cidade de Palmas - TO afim de obter o 

resultado acerca da percepção ambiental de acordo com o grau de instrução do 

indivíduo e seus hábitos. Cabe ressaltar que, apesar da adoção de meios que 

facilitam o entendimento no repasse da informação acerca da Percepção Ambiental, 

um conjunto de fatores como são obstáculos à compreensão das informações. 

 

METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada foi do tipo exploratório, descritivo e bibliográfico, com 

procedimentos de coleta de dados primário relacionadas a percepção ambiental nas 

diferentes gerações. Para realização desta pesquisa foi aplicado um questionário 

com 5 perguntas para 45 pessoas visitantes da feira do bosque em Palmas - TO, 

(sendo 15 pessoas da geração X entre 34 e 50 anos, 15 pessoas da geração Y entre 

22 e 33 anos e 15 pessoas da geração Z entre 05 e 21 anos). A aplicação deste 

questionário teve como finalidade obter informações quanto aos hábitos e grau de 

instrução nas diferentes gerações. Posteriormente, os dados obtidos foram 

analisados e sistematizados de forma a fundamentar conceitos, objetivando 

compartilhar informações com aplicabilidade no processo de incentivo a população 

no que se refere à preservação ambiental e uso sustentável dos recursos naturais. 

 

RESULTADOS 
 

Através da percepção ambiental são estabelecidas as relações de afetividade 

do indivíduo para com o meio ambiente. A primeira etapa da pesquisa objetiva 

identificar o perfil do pesquisado em relação ao Sexo, grau de instrução, o que 

entendem por sustentabilidade, hábitos que costumam praticar e temas que 

costumam se interessar, acerca das questões ambientais. A feira do bosque 

localizada em Palmas - TO foi o local escolhido por ser um ambiente sociocultural, 

para aplicação do questionário contendo 5 perguntas. Sendo 53,3% de Homens 

entrevistados e 46,7% de Mulheres entrevistadas. 
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Gráfico 1 – Grau de instrução 
 

De acordo com o gráfico 1 entendeu-se que 28,9% dos entrevistados 

concluíram o ensino médio, enquanto 24,4% não concluíram o ensino médio. Sendo 

que 33,3% dos entrevistados tem noção do conceito de sustentabilidade. Com base 

nesses resultados entende-se que quanto menor o grau de instrução, a possibilidade 

do conhecimento tende a ser menor. Pois diante da importância que assume a 

educação ambiental na formação do indivíduo, é preciso uma avaliação, ampliação e 

desenvolvimento das questões relacionados a sustentabilidade nos diversos meios, 

tal como, em casa, no trabalho e na escola, para uma absorção do tema pelas 

diversas classes independente de seu grau de instrução, mais que também o 

incentive a buscar tais informações. 

 

%; Nenhuma das 2. Quais hábitos abaixo você costuma praticar? 
anteriores; 0,6%  

%; Evito transporte 
individual; 5,6%  

%; Cultivo áreas 
verdes; 12,3% 

 
%; Separo o lixo;; 7,8% 

 
 
 
 

%; Prefiro embalagens 
ecológicas;; 5,0% 

 

 
%; Dou preferência a 

produtos que utilizam 

baterias ou pilhas 

recarregáveis;; 5,6% 

 
%; Não desperdiço papel;; 

10,1%  
%; Uso mais os pés (ou 

as bicicletas);; 9,5% 

 
%; Utilizo sacos de 

compra reutilizáveis;;  
14,0% 

%; Aproveito a luz do Sol;; 

11,7% 

 
%; Evito desperdício de 

água e alimentos;; 17,9% 

 

Gráfico 2– Hábitos praticados 

 

Conforme o gráfico 2 verifica-se que 33,3% dos entrevistados tenham um 

entendimento do conceito de sustentabilidade, há parcial efetividade no seu 

comportamento enquanto consumidores. A pesquisa ainda mostra que os 

entrevistados buscam praticar o maior número de hábitos sustentáveis possíveis, 
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17,9% evitam o desperdício de água e alimento e 14% reutilizam sacolas de 

compras reutilizáveis. Embora esses não tendo riquezas em informações 

relacionadas a sustentabilidade Ambiental. Porém há grande necessidade de uma 

porcentagem maior de indivíduos que praticam de forma sucinta e sustentáveis de 

acordo com os pilares da sustentabilidade. 

 

3. Em quais dos temas abaixo 

você costuma ter interesse? 
 

  %; Nenhuma das                       
                        

  anteriores; 0,0%                 %; Sustentabilidade; 
              11,5%     

           

 

 %; Tecnologia (jogos,     

                

             redes sociais); 9,5%     

        %; Empresas e     

            

        negócios; 7,4%     
          

%; Gastronomia; 8,1% 
    

              

             
%; Esporte/ lazer; 9,5% 

    
                 

     

%; Economia/Política; 
    

         

   4,7%           %; Ecologia/Meio     
                 Ambiente; 10,8% 

%; Cultura; 14,2% 
                     

                     
          %;           

          Produtos/compra/cons    

%; Saúde/doenças; 
           

 umo; 8,1% 
   

            
 

 
              

                      16,2% 

 
 

Gráfico 3– Temas de interesse 

 

Com base no gráfico 3 e condizendo com a pesquisa realizada e como já 

esperado 16,2% sendo a maioria dos entrevistados que mais se interessam pelo 

tema saúde/doenças e o tema sustentabilidade sendo 11,5% das opções, concluindo 

que relacionado a percepção há grande falta de interesse. A pesquisa em si, se 

mostra satisfatória, porém os assuntos relacionados a sustentabilidade e percepção 

ambiental deve estar entre os assuntos de pautas nas casas, escolas, empresas, por 

ser um assunto crucial a sobrevivência da humanidade. 

 

CONCLUSÕES 
 

O estudo demonstrou a utilidade das alternativas utilizadas, ao apontar 

elementos que identificam os aspectos ambientais considerados no processo de 

evolução nos hábitos e grau de instrução. Os resultados da pesquisa apontaram 

desequilíbrio nos aspectos avaliados, seja sobre o grau de percepção, seja, seja 

pela preocupação em conhecer ou pesquisar mais sobre o tema abordado. Como a 

percepção ambiental, conhecer o grau de instrução dos indivíduos e seus hábitos é 

crucial, já que quanto maior o grau de instrução, maior a possibilidade de percepção 

refletida nas ações. 
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Desta forma, compreende-se que trabalhar sustentabilidade e percepção 

ambiente é ter uma visão ampla que envolva não só os elementos naturais do meio 

ambiente, mas também os elementos construídos e construtivos envolvidos nesta 

questão. Dentro dessa visão, os indivíduos das gerações X, Y e Z são elementos 

que tem uma extraordinária capacidade de atuar sobre o meio e modificá-lo. 
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RESUMO 
 

O trabalho consistente na extração de dados sobre a sub-bacia hidrográfica do rio 

Lontra e análise dos seus afluentes, situado na região de Araguaína- TO. As 

características físicas como área, índices físicos, densidade de drenagem, 

declividade do curso d’ água, coordenadas do exutório e tempo de concentração, e 

as características funcionais calculadas neste trabalho tem a finalidade de 

proporcionar os diversos fatores que determinam a natureza de descarga do rio 

Lontra. 
 
Palavras-chave: Características físicas, sub-bacia hidrográfica, Rio Lontra. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

Bacia hidrográfica é uma área onde ocorre a drenagem da água das chuvas 

para um determinado curso de água (geralmente um rio) devido as suas 

características geográficas e topográficas. A expressão bacia hidrográfica também é 

usada para denotar a área de captação natural da água de precipitação que faz 

convergir os escoamentos para um único ponto de saída, que é chamado de 

exutório. Com o terreno em declive, a água de diversas fontes como córregos, rios 

ribeirões, etc. deságuam num determinado rio, formando assim uma bacia 

hidrográfica. Portanto, uma bacia hidrográfica é formada por um rio principal ou as 

vezes dois ou três, e um conjunto de afluentes que deságuam neste rio principal. 
 

Para identificar e delimitar uma bacia são empregados os divisores 

topográficos baseado no relevo. Mas a rigor existem três tipos de divisores de 

bacias: divisor topográfico; divisor geológico, em função das características 

geológicas; e divisor freático, estabelecido de acordo com a posição do lençol 

freático. Mas, devido à falta de informações e a não praticidade no estabelecimento 

dos divisores geológicos e freáticos, geralmente são empregados apenas os 
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divisores topográficas para identificar e delimitar uma bacia. Possuindo a bacia 

delimitada, passou-se a caracterizar a sua fisiografia. 
 

Neste trabalho analisamos a sub-bacia hidrográfica tendo como rio principal o 

rio Lontra e seus afluentes, para extrair dados e analisar diversos fatores que 

determinam a natureza de descarga do Rio Lontra. 
 
 
METODOLOGIA 
 

Foi realizado um trabalho de gabinete para o desenvolvimento desse estudo, 

foi selecionado a sub-bacia do ribeirão Lontra que deságua no Rio Pontes. Foi 

definido o limite da bacia hidrográfica através de cartas topográficas folha SB-22-Z-

D-III na escala 1:100.000 de 1979 da empresa de serviço geográfico do IBGE no 

formato A1. 
 

A partir do exutório situado na parte mais baixa do trecho em estudo do curso 

de água principal do Rio Lontra e conectar os pontos mais elevados, tendo por base 

as curvas de nível das cotas latitude sul de 7° 14’22” longitude oeste 48°09’53.9” 
 
(alto curso). 
 

O Método de área utilizado foi o método das quadrículas para calcular a área 

do entorno da sub-bacia do Rio Lontra. Para caracterizar a forma da bacia foi 

calculado o fator de forma, índice de compacidade e índice de conformação. A 

densidade de rios foi calculada através da análise da planta baixa da Sub-Bacia do 

Rio Lontra. A densidade de drenagem foi calculada para indicar o grau de 

desenvolvimento de um sistema de drenagem. Para classificar o rio da nossa sub-

bacia hidrográfica foi utilizado o método das três regras. Para calcular a declividade 

dos cursos d’água utilizou o método direto, calculou-se a declividade total do curso 

d’água principal, de acordo com sua classificação. Para o tempo de concentração foi 

utilizada a equação de Giandotti, pois nossa sub-bacia tem 190 km². 

 
 

RESULTADOS 
 

De acordo com todos os resultados encontrados, bacia com área de 190 km², 

perímetro de 68 km e comprimento de 15 km, portanto esta é uma sub-bacia, a sua 

declividade é de 0,0047 m/km quando encontrada pelo método direto e de 0,0058 

m/km quando encontrada pelo método de compensação de áreas, é mais preciso 

pelo método de compensação de áreas, pois cada vez que a cota diminui é colocado 

em tabela para que os seus resultados sejam utilizados na formula como valores de 

área. 
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O fator forma estabelece uma relação entre o comprimento axial do rio 

principal e a largura média da sub-bacia hidrográfica. Este fator visa observar o 

quanto a bacia está vulnerável a cheias. A largura média foi encontrada fazendo a 

média dos comprimentos lineares da base da sub-bacia, chegando a um valor de 

9,47 km, e o comprimento axial usando o barbante, encontrando-se o valor de 15 

km. O fator forma será de 0,63. Outro parâmetro é o índice de compacidade que 

analisa o quanto uma bacia se aproxima de um círculo; quanto mais próximo de 1, 

mais circular será e maior a probabilidade de enchente. Este índice depende do 

perímetro e a da área da bacia. Aplicando tais valores na fórmula, obtemos 1,38 

como índice de compacidade. Por fim, temos o índice de conformação, definido 

como sendo a relação da área pelo comprimento axial da bacia. Este parâmetro 

verifica o quanto a forma da bacia se aproxima de um quadrado, possuindo maior 

possibilidade de picos de cheia, quando o seu valor tende a 1. Substituindo na 

fórmula, encontramos um índice de conformação de 0,84. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 01: Mapa do local da nossa micro-bacia do rio Lontra. 
 
 

 

Para encontrar a densidade de rios encontramos a quantidade de rios dentro 

da nossa sub-bacia hidrográfica que eram no total de 45 rios, junto com a 

informação da área da bacia chegou a um resultado de 0,24 km/rios. O tempo de 

concentração, isto é, o tempo gasto para a gota de chuva deslocar-se do ponto mais 

afastado da bacia até sua saída, para a sub-bacia no Rio Lontra é de 

aproximadamente 10,06 horas. 
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Índice Resultado 
  

Área 190 km² 
  

Perímetro 68 km 
  

Comprimento da bacia 15 km 
  

Declividade 0,00477 m/km 
  

Fator de forma (Ff) 0,63 
  

Índice de compacidade (Kc) 1,38 
  

Índice de conformação (Fc) 0,84 
  

Densidade de drenagem 0,572 km/km² 
  

Densidade de rios 0,24 rios/km² 
  

Coordenadas do Exutório X= 81290 m / y= 919500 m 
  

Tempo de concentração 10,06 horas 
  

 

CONCLUSÃO 
 

Portanto, com todos esses dados podemos melhor caracterizar a sub-bacia 

e assim como também, a partir dos mesmos, tomar medidas preventivas para 

conservação e fiscalização. Com essas caracterizações e dados meteorológicos 

podemos prever o potencial hidrelétrico da sub-bacia com previsão da área a ser 

inundada. Conclui-se também que a fiscalização e preservação da sub-bacia é 

importante para o rio lontra devido a sua grande ramificação e diversidade de 

córregos afluentes no rio. 
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RESUMO  
O objetivo de o trabalho avaliar o teste de envelhecimento acelerado em sementes 

de abobrinha verde. Onde o delineamento utilizado foi blocos inteiramente 
casualizados, com quatro tratamento (T1- Pira Moita, T2- Menina Brasileira Precoce, 
T3– Caserta Italiana,T4- Tronco Redondo Verde, T5-Goianinha) e quatro repetições, 
com 50 semente em cada caixa de gerbox. Foi avaliado a porcentagem de 
germinação durante 7 dias após o início do teste. Após a submissão do teste de 
envelhecimento acelerado conclui-se que as variedades testadas não diferiram entre 
sim, em porcentagem de germinação, ou seja, não são tolerantes ao estresse salino. 
Palavras-chaves: Cucurbita pepo L, Teste de germinação, Desidratação. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

A família Cucurbitácea, grupo vegetal que ocorre nas regiões tropicais do 

mundo, é formada por cerca de 120 gêneros que contêm mais de 800 espécies 

(TEPPNER, 2004). As cucurbitáceas representam no contexto geral da horticultura, 

uma parte significativa do volume comercializado de hortaliças (MAVI & DEMIR, 

2005; PENALOZA et al., 2005; BRAZ et al., 2008; DEMIR, 2008). Porém, apenas um 

pequeno percentual de sementes dessas espécies é produzido no Brasil, 

destacando-se a abóbora variedade Menina Brasileira (Cucurbita moschata Duch.), 

a qual é uma das hortaliças de grande importância econômica no Brasil. A qualidade 

final do produto olerícola depende, dentre outros fatores, da obtenção de uma 

população adequada e uniforme de plantas em campo (NYARKO et al., 2006). 
 

Sabe-se que a qualidade fisiológica das sementes é de vital importância para 

que se obtenha sucesso em uma lavoura e as sementes de abóbora não fogem 
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dessa realidade. Sementes com alto potencial fisiológico são necessárias para que 

ocorra germinação rápida e uniforme, uma vez que o vigor das sementes influencia 

o desenvolvimento inicial das plantas. Porém, esse efeito pode ser reduzido com a 

evolução do crescimento, afetando ou não a produção, dependendo do órgão da 

planta explorado comercialmente e do estádio em que é efetuada a colheita (DEMIR, 

2008). Atualmente, um dos aspectos de maior interesse quando se avalia a 

qualidade fisiológica das sementes, refere-se à obtenção de resultados confiáveis 

em período de tempo relativamente curto (BITTENCOURT et al., 2012). 
 

A avaliação do vigor, apesar de fundamental para caracterizar a qualidade 

fisiológica dos lotes de sementes, ainda necessita avançar, principalmente, em 

termos de padronização dos procedimentos para os testes utilizados (PÁDUA, 

1998). Os testes de vigor têm sido mais estudados para grandes culturas, 

permanecendo a necessidade de seleção de métodos adequados para estimar o 

vigor em sementes de hortaliças, que têm sua qualidade fisiológica rotineiramente 

avaliada pelo teste de germinação, o qual tem limitações, principalmente em termos 

de estratificação dos lotes e relação com os resultados em campo (MARCOS FILHO, 

2001). O teste de envelhecimento acelerado, por ser relativamente simples e de fácil 

execução em laboratório vem sendo estudado na avaliação do vigor de sementes de 

diversas espécies olerícolas, como abóbora (Cucurbita pepo L.) (CASAROLI et al., 

2006). O trabalho tem como objetivo avaliar o envelhecimento acelerado em 

sementes de diferentes variedades de abobrinha verde. 

 
 

METODOLOGIA 
 

A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de sementes, na Faculdade 

Católica do Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambiental, Campus II, 

Palmas, TO. Foram utilizadas cinco variedades diferentes de abobrinha verde. Onde 

o delineamento utilizado foi blocos inteiramente casualizados, com cinco tratamento 

(T1- Pira Moita, T2- Menina Brasileira Precoce, T3– Caserta Italiana, T4- Tronco 

Redondo Verde, T5-Goianinha) e quatro repetições , com 50 semente em cada. 
 

Dentro de cada compartimento individual foram adicionados 100 ml de água 

destilada; e 40g de NaCl(40g do sal/100ml de água). E foi adicionada as sementes 

dentro da solução. As caixas foram mantidas em câmara do tipo Germinador, a 

41oC, por período de 48 horas. Foi utilizado caixas tipo "gerbox", possuindo em seu 

interior duas folhas de papel foram distribuídas de maneira a formarem camada 
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uniforme, 50 sementes por repetição de cada tratamento, foi colocado uma folha de 

papel cobrindo as sementes e umedecido com água destilada, e colocadas em 

germinador a 25°C. Foram avaliadas 2º ao 7º dias a porcentagem de germinação em 

uma temperatura de 25oC e os resultados expressos em gráfico. 

 

RESULTADOS 
 

Após avaliada todos os dias depois do início do teste, constatou-se que não 

houve germinação em nenhuma das variedades trabalhadas. Conforme a maioria 

das olerícolas e outras espécies de sementes relativamente pequenas, o 

envelhecimento acelerado pode ter limitações porque estas absorvem água mais 

rapidamente e deterioram se mais intensa e rapidamente, dificultando a obtenção de 

resultados confiáveis (TORRES & MARCOS FILHO, 2001). 
 

Isso mostra que a abobrinha verde é extremamente suscetível ao estres 

hídrico, altas temperaturas e ao tempo de armazenamento. 
 
CONCLUSÃO 
 

Após a submissão do teste de envelhecimento acelerado que as variedades 

testadas não diferiram entre sim, em porcentagem de germinação, ou seja, não são 

tolerantes ao estresse salino. 
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RESUMO  
O trabalho teve por objetivo informar o tempo de germinação das sementes de Cajuí 
(Anacaridium humile) tratadas com imersão em água, como forma de quebra de 
dormência. Foram utilizadas 30 sementes de cajuí. Destas, 15 sementes foram 
tratadas com imersão em água por 48 horas (tratamento 1) e 15 sementes deixadas 
sem tratamento (testemunha). As sementes foram semeadas em substrato 
composto (solo + esterco de ouvinos) e o experimento conduzido no viveiro de 
mudas do Campus de Ciências Agrárias e Ambientais da Faculdade Católica do 
Tocantins, no período de 01 a 25 de setembro de 2015. As sementes tratadas com 
imersão em água germinaram mais rápidas que as sementes sem tratamentos. 
Palavras-chave: Anacardium humile; quebra de dormência; Cerrado. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

O Cerrado brasileiro é um dos biomas mais importantes para o país, já que 

este é considero um “hotspots” mundial pela riqueza de sua fauna e flora, além da 

diversidade hídrica abrangente (MMA, 2014). O bioma vem sofrendo ano após ano com a 

constante derrubada de sua vegetação para uso e ocupação do solo, poluição e 

captação excessiva dos corpos d'água, além dos graves problemas das queimadas, 

que dizima centenas de organismos vegetais e animais. 
 

Algumas espécies que sofrem com tal ação e merecem destaque, que é o 

caso do Anacaridium humile ou cajuzinho-do-cerrado, cajuí, cajuzinho, endêmica 

dessa região, por ser um atrativo importante para o nicho de aves e mamíferos. As 

sementes dessa planta demoram um longo tempo para germinar, processo 

caracterizado como dormência, onde mesmo com condições favoráveis, por fatores 
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internos, de natureza física ou fisiológica a taxa de germinação é baixa ou nula 

(CUNHA, 2005). 
 

Tendo em vista a incipiência de pesquisas e trabalhos com a temática 

superação de dormência do cajuí e visando a utilização da espécie para recuperar 

áreas degradadas do Cerrado, realizou-se o experimento para observar a superação 

de dormência do Cajuí tratado com imersão em água. 

 
 

METODOLOGIA 
 

O experimento foi realizado do 05 ao dia 25 de setembro do ano de 2015 no 

viveiro de mudas do Campus de Ciências Agrárias e Ambientais da Faculdade 

Católica do Tocantins, localizada em Palmas – TO. Para o experimento foram 

coletas 100 sementes e colocadas para secar. Segundo COSTA et al. (2014) a 

secagem ajuda a diminuir a umidade das sementes duras (ortodoxas), para que 

tenham melhores condições para o armazenamento e assim garantindo um maior 

vigor. Recomenda-se que a secagem desse tipo de semente seja feita em 

temperatura que pode variar de 25º a 35º C e com duração de no mínimo 5 dias. 
 

Para a seleção das 30 sementes para o experimento, foram realizados os 

seguintes procedimentos: primeiramente, encheu-se um recipiente médio, de 

aproximadamente 1 litro de capacidade, circular, com água, em seguida, dividiu-se 

em dois lotes com 50 sementes, depois despejou-se o primeiro lote na água e 

observou-se quais sementes viriam a flutuar, sendo estas descartadas em seguida. 

O processo foi repetido para o segundo lote de sementes. Segundo COSTA et al. 

(2014) as sementes que flutuam são chochas ou frutos sem sementes. 
 

Das 30 sementes selecionadas, 15 foram imersas em aproximadamente 0,5 

litros de água durante 48 horas e 15 não receberam tratamentos, sendo utilizadas 

como testemunhas. As sementes foram semeadas no dia 05 de setembro de 2015 

em substrato utilizando solo (latossolo vermelho 2,5 YR 3/6) associado ao esterco 

de ovinos, na proporção 1/1, em saquinhos de polietileno com dimensões de 30x15 

cm. Foi avaliado a germinação contando o número de sementes germinadas. 

 
 

RESULTADOS 
 

No T1, 9 dias decorrentes do plantio (14/09/15), surgiram as primeiras mudas, 

num total de 4 das 15 sementes. No T2 não haviam sementes germinadas nesse 

mesmo período. Já no dia 18/09/15, as primeiras sementes do T2 germinaram, 3 
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num total de 15, além de mais uma de T1. No dia 24/09/2015, as germinações 

mantiveram-se estáveis. 

 

Resultados Obtidos Nos Tratamentos 
 
       

 Tratamentos Quantidades de Quantidades de Quantidades de Total de  

  sementes sementes sementes sementes  

  germinadas germinadas germinadas germinadas por  

  dia(%) dia(%) dia(%) tratamento(%)  

  14/09/2015 18/09/2015 24/09/2015   
       

 Tratamento 1 26,6% 6,6% 0% 33,3%  

 (T1)      
       

 Tratamento 2 0% 20% 0% 20%  

 (T2)      
       

 

CONCLUSÕES  
Por meio do experimento realizado, conclui-se que o método T1(trabalho 1) 

sementes imersas em água, obteve-se um melhor resultado nos quesitos tempo de 

germinação e quantidades de sementes germinadas, em relação a T2(trabalho 2) 

sementes sem tratamento. 

 

REFERÊNCIAS 

 

MOREIRA, R.A; CRUZ, M. C. Frutas nativas do cerrado - cajuí Disponível em 
<http://fruticultura.webnode.com.br/news/frutas-nativas-do-cerrado-cajui/> Acesso em 
05/09/2015  
63ª REUNIÃO ANUAL DA SBPC. Avaliação da germinação de cajuí (Anacardium 
Othonianum) em condições de viveiro. Disponível em 
<http://www.sbpcnet.org.br/livro/63ra/resumos/resumos/4501.htm> Acesso em 18/09/2015 
Acesso em 08/09/2015  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 
documentação, referências, elaboração. Rio de Janeiro, 2002.  
BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Produção de mudas de cajueiro. 
Disponível em <http://www.proceedings.iasth.org/cd/jss/acervo/Dc_042.pdf>  
BRASIL. Minstério do Meio Ambiente. O Bioma Cerrado. Disponível em 
<http://www.mma.gov.br/biomas/cerrado> Acesso em 25/09/2015  
COSTA, José Nicola M. N. da. et al. Coletar, manejar e armazenar as experiências 
da Rede de Sementes do Xingu. 1. ed. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2014. p. 
64-67.  
LORENZI, Harri. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas 
nativas do Brasil. 4. ed. São Paulo: Plantarum, 2002.  
VIEIRA, I. G. Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais. Métodos de Quebra de Dormência 
de Sementes. Disponível em <http://www.ipef.br/tecsementes/dormencia.asp> Acesso em 
25/09/2015  
XAVIER, A. TECMUNDO. Aprenda a usar as Normas Da ABNT: Citação (2 de 4). Disponível 
em <http://www.tecmundo.com.br/tutorial/834-aprenda-a-usar-as-normas-da-abnt-citacao-2-
de-4-.htm> Acesso em 25/09/2015 
 

 

3 

http://fruticultura.webnode.com.br/news/frutas-nativas-do-cerrado-cajui/
http://www.sbpcnet.org.br/livro/63ra/resumos/resumos/4501.htm
http://www.proceedings.iasth.org/cd/jss/acervo/Dc_042.pdf
http://www.mma.gov.br/biomas/cerrado
http://www.ipef.br/tecsementes/dormencia.asp
http://www.tecmundo.com.br/tutorial/834-aprenda-a-usar-as-normas-da-abnt-citacao-2-de-4-.htm
http://www.tecmundo.com.br/tutorial/834-aprenda-a-usar-as-normas-da-abnt-citacao-2-de-4-.htm
http://www.tecmundo.com.br/tutorial/834-aprenda-a-usar-as-normas-da-abnt-citacao-2-de-4-.htm


RESPOSTA DE PANICUM MAXIMUM CV. MASSAI A DIFERENTES DOSES DE 
 

P2O5 

 

Dioney Cardoso dos Santos77 

Leonardo José Motta Campos²  
Pedro Henrique Rezende de Alcântara³ 

Cláudio França Barbosa³ 
 

RESUMO  
Foi conduzido um experimento para avaliação do efeito de níveis de fósforo 0, 50, 
100, 150 kg/ha de P2O5 sobre a produção de matéria seca de parte aere (MSPA) e 
matéria seca de raízes (MSR) de Panicum Maximum cv. Massai. Utilizou-se o 
delineamento de blocos casualizados, com cinco repetições e quatro tratamentos. O 
experimento foi conduzido em vasos em casa de vegetação. Verificou-se resposta 
linear para MSPA (R² = 0,9457) e MSR (R² = 0,6869) para as doses estudadas. Não 
foi possível determinar o ponto ótimo econômico, impossibilitando uma 
recomendação de adubação para a implantação desta gramínea. Sugere-se que 
novos estudos sejam realizados com doses maiores de P2O5. 
Palavras-Chave: Adubação; Fósforo; Forragicultura. 
 

INTRODUÇÃO  
Os solos do cerrado são naturalmente ácidos e pobres em nutrientes. 

Notadamente, o fósforo é um dos macronutrientes mais pobre nestes solos, não 

obstante, é um dos nutrientes que limitam em grande dimensão a produtividade de 

pastagens. 
 

Neste contexto, para o estabelecimento e manutenção de pastagens existe a 

necessidade de aplicação deste nutriente. Todavia, recorrentemente, esta prática é 

negligenciada nas propriedades rurais, o que, somando-se a outros fatores, tem 

gerado um cenário de pastagens degradadas e de baixa produtividade. Segundo 

Macedo et al. (2000), estima-se que 80% dos quase 60 milhões de hectares das 

áreas de pastagens na região de cerrados apresentam algum estágio de 

degradação. 
 

A adubação fosfatada é de fundamental importância para o adequado 

estabelecimento da pastagem (WERNER,1994) pois afeta o desenvolvimento inicial 

das raízes recém-germinadas, favorecendo o crescimento das mesmas, e 

estimulando o perfilhamento. Todavia, CORSI e NUSSIO (1993) alertam para as 

frustrações dos técnicos e pecuaristas em relação às adubações fosfatadas, pela 
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dificuldade de se elevar os teores após a aplicação dos fertilizantes, devido à 

pequena mobilidade do elemento, associado ao processo de fixação. 
 

Com isso, a resposta da planta forrageira a adubação fosfatada depende, 

entre outros fatores, da disponibilidade de P no solo, da espécie forrageira e de 

condições climáticas. 
 

Dentre as plantas forrageiras utilizadas nos sistemas de produção pecuários 

do Brasil, grande destaque tem sido dado nas últimas décadas para cultivares de 

Panicum maximum. As forrageiras do gênero Panicum spp. surgiram como 

alternativa para as pastagens na região do cerrado com o lançamento de novos 

cultivares originados na África e que se adaptam bem as nossas condições 

edafoclimáticas, porém existe ainda a necessidade de se estudar melhor as 

respostas desses genótipos ao nosso sistema de manejo e adubação, buscando a 

melhor maneira de se cultivar esse gênero. (ROSANOVA, 2008). 
 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a resposta de Panicum Maximum 

cv. Massai a diferentes doses de P2O5 no plantio. 

 
 

METODOLOGIA 
 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação, utilizando-se um solo 

com textura argilosa. O solo foi coletado na camada arável (0 a 20 cm) e analisado 

quanto à textura e parâmetros químicos (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Composição química e textura do solo. 

pH CTC SB K+ Ca2+ Mg2+ 
P(meh) Areia Argila Silte 

(H2O)          
          

   
cmolcdm-3  mg dm- 

 
% 

 

4,73 
   3   
        

         
          

 3,80 0,02 0,00 0,01 0,01 0,03 37,1 54,4 8,5 
          

 

Cada unidade experimental constou de um vaso com capacidade para 6 dm³ 

de solo seco. Utilizou-se delineamento em blocos casualizados, com cinco 

repetições. Os tratamentos consistiram de quatro doses de fósforo correspondentes 

a 0, 50, 100, 150 Kg/ha de P2O5. O fertilizante fosfatado foi aplicado no momento do 

plantio na forma de superfosfato simples. Para todos os vasos foram corrigidos os 

teores de potássio e a acidez, por meio da aplicação de cloreto de potássio e 
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calcário dolomítico PRNT 80%, nas respectivas doses de 0,25g e 150g/vaso. Dez 

dias após a emergência das plantas, executou-se o desbaste, deixando em média 

três plantas por vaso, dando preferência para as plantas do centro e maiores. 

Quinze dias após a emergência das plantas foi realizada a adubação de cobertura 

utilizando sulfato de amônia na dose de 0,11g por vaso. 
 

Os parâmetros avaliados foram o rendimento de matéria seca da parte aérea 

(MSPA) e matéria seca de raízes (MSR). A colheita foi efetuada 60 dias após a 

emergência das plantas. O material úmido coletado foi pesado e mantido a estufa 

ventilada a 60ºC por 72 horas para a determinação da matéria seca. Os dados foram 

analisados por meio de análise de variância e regressão. Para se estimar a resposta 

aos níveis de adubação, a escolha dos modelos baseou-se na significância dos 

coeficientes linear e quadrático, por meio do teste t, ao nível de 5% de probabilidade. 

Todos os procedimentos estatísticos foram realizados utilizando o software R (R 

DEVELOPMENT CORE TEAM, 2011). 

 
 

RESULTADOS 
 

Observou-se, por meio da análise de regressão, uma relação linear entre 

produção MSPA e doses de P2O5 (R² = 0,9457), na qual se aumentando a dose de 

P2O5 obteve-se aumento da produção de MSPA (Figura 1). A produção mínima de 

MSPA, 1,201 g por vaso, conforme esperado, foi observada para o tratamento em 

que não foi realizada a adubação fosfatada (0 kg de P2O5/ha). Para a dose máxima 

utilizada neste estudo (150 kg de P2O5/ha), observou-se produção de 25,201 g de 

MSPA por vaso. Estes resultados discordam dos obtidos por Mesquita et al. (2004), 

que trabalhando com Panicum maximum cv. Mombaça observaram resposta 

quadrática para produção de MS em relação a doses de P2O5. A discordância nos 

resultados observados entre estes estudos podem indicar que o Panicum maximum 

cv. Massai responde à adubação fosfatada de forma diferente do Panicum maximum 

cv. Mombaça. 
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Figura 1. Rendimento de materia seca (MS) da parte aérea e raízes (MSR) 
de Panicum Maximum cv. Massai em função de doses de P2O5. 

 

Também se observou, por meio da análise de regressão, uma relação linear 

entre produção MSR e doses de P2O5 (R² = 0,6869), na qual se aumentando a dose 

de P2O5 obteve-se aumento da produção de MSR (Figura 1). A produção mínima de 

MSR, 2,371 g por vaso, conforme esperado, foi observada para o tratamento em que 

não foi realizada a adubação fosfatada (0 kg de P2O5/ha). Para a dose máxima 

utilizada neste estudo (150 kg de P2O5/ha), observou-se produção de 24,72 g de 

MSR por vaso. Esses valores ficam muito próximos dos encontrados por Rezende et 

al. (2011), que observarão a maior produção de MSR trabalhando com Brachiaria 

brizantha cv. Marandu para o tratamento que recebeu 100 Kg/ha de P2O5 no plantio, 

esta diferença linear (Figura 1) entre os tratamentos, possivelmente possa ser 

atribuída à maior concentração localizada do P, disponível à forrageira no 

desenvolvimento inicial. 

 
 

CONCLUSÕES 
 

As doses de fósforo utilizadas proporcionaram efeito linear crescente sobre a 

produção de matéria seca de parte aérea e raízes de Panicum Maximum cv. Massai. 

Para o estabelecimento de recomendações técnicas de doses de P2O5 na 

implantação de pastagens de Massai, sugere-se a realização de novos estudos com 

doses maiores que permitam a determinação do nível ótimo econômico. 
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CARACTERIZAÇÃO DE DIFERENTES GERAÇÕES ACERCA DO 
CONHECIMENTO E ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA SUSTENTABILIDADE  

AMBIENTAL 
 

Flávia Andréia Cappellesso78 

Valdenízia Gonçalves Xavier²  
Thiago Magalhães de Lázari³. 

 

RESUMO  
O termo Sustentabilidade é muito discutido a nível global principalmente devido às 
consequências dos impactos que o homem vem causando no planeta, porém, ainda 
é pouco conhecido pela comunidade em geral. A pesquisa em questão foi realizada 
na Feira do Bosque, localizada no município de Palmas, Tocantins, a fim de 
identificar o entendimento e o conhecimento das gerações X, Y, e Z sobre o tema 
sustentabilidade. Compilando-se os dados obtidos, foi possível verificar com a 
pesquisa que 48,9% dos entrevistados possuem um conhecimento mais avançado 
sobre o tema; 64,4% recebeu informações sobre a temática ao longo da vida e que o 
tema de maior interesse do grupo estudado é a saúde e doenças, sendo o tema 
sustentabilidade o terceiro tema de interesse desse público. Observou-se assim que 
o entendimento do grupo estudado sobre sustentabilidade ainda é superficial, sendo 
necessária a disseminação sobre a temática em várias áreas, como a educacional e 
a empresarial, de forma que o público, das três gerações possam ser contempladas.  
Palavras-Chaves: Percepção Ambiental. Sustentabilidade Ambiental. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O termo sustentabilidade vem sendo muito discutido por estudiosos e 

pesquisadores, principalmente, a exaustão dos recursos e serviços naturais, bem 

como devido às grandes catástrofes que vem ocorrendo em todo o mundo. 

A Organização das Nações Unidas - ONU, por meio do relatório Nosso Futuro 

Comum, publicado pela Comissão Mundial para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento em 1987, elaborou o seguinte conceito: “sustentabilidade é 

definido como o desenvolvimento que atenda às necessidades das gerações 

presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprirem suas 

próprias necessidades.” 
 

Por ser um tema tão discutido a nível mundial torna-se importante entender 

como diversas gerações entendem o referido conceito e como com o passar dos 

anos tem recebido informações sobre sustentabilidade, bem como de que forma, a 

fim de identificar a sua percepção sobre a sustentabilidade ambiental. 
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Dada a importância desta temática foi realizado um estudo de caso com os 

visitantes da Feira do Bosque, localizado em Palmas/TO a fim de identificar qual o grau 

de entendimento e conhecimento sobre Sustentabilidade em seu eixo ambiental. 

 
METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada foi do tipo exploratória, descritiva e bibliográfica, com 

procedimentos de coleta de dados primário e secundário relacionada aos conceitos 

de sustentabilidade e percepção ambiental. A pesquisa foi aplicada por meio de um 

questionário com 04 perguntas para 45 visitantes da Feira do Bosque, local 

multicultural, localizada em Palmas/TO, sendo 15 questionários aplicados para a 

geração X (34 a 50 anos), 15 questionários para geração Y (22 a 22 anos) e 15 

questionários para a geração Z (05 a 21anos). A aplicação deste questionário teve 

como finalidade obter informações quanto ao nível de conhecimento e entendimento 

sobre o tema sustentabilidade ambiental das pessoas entre 05 e 50 anos (Geração 

X, Y e Z), bem como onde e de que forma ao longo da vida receberam informações 

sobre o tema. 
 
 
RESULTADOS 
 

Localizada na cidade de Palmas, Tocantins, o local escolhido para a coleta de 

dados para esta pesquisa foi a Feira do Bosque, por ser este um local multicultural. 

Como parte do processo de coleta de dados para fundamentar esta pesquisa foi 

necessária a aplicação de questionários na comunidade local a fim de identificar a 

percepção ambiental entre as gerações X, Y e Z com relação ao tema 

Sustentabilidade Ambiental. Para obtenção dos resultados desta pesquisa foi 

aplicado o total de 45 questionários onde 53,3% correspondem ao público de sexo 

masculino e 46,7% feminino, pertencentes às gerações X, Y e Z, com idade entre 05 

a 50 anos. 
 

Para isso foram elaboradas quatro perguntas a fim de identificar 

conhecimento sobre a temática abordada: “O que você entende por 

sustentabilidade?”; “Você recebeu informações sobre sustentabilidade ao longo da 

vida?” e; “Em quais dos temas abaixo você costuma ter interesse?”. Com referência 

ao entendimento sobre a temática sustentabilidade, conforme demonstra o Gráfico 1, 

a maior parte dos entrevistados (33,3%) relaciona o tema com a utilização dos 

recursos de forma que haja equilíbrio ambiental, social e econômico; 24,4% entende 

que é cuidar do planeta, o que mostra um conhecimento superficial sobre a temática; 



20% diz tratar-se do bom uso dos recursos naturais oferecidos pelo planeta, não 

incorporando assim, os pilares social e econômico; e 15,6% identificou o conceito de 

sustentabilidade adotado pelas Nações Unidas (ONU); 6.7% não souberam 

responder do que se trata a temática. 

 

1. O que você entende por sustentabilidade? 
%; Não sei 

responder.; 6,7%  
%; É a utilização dos 
recursos de forma 
que haja equilíbrio 
ambiental, social e 
econômico.; 33,3% 

 

 

%; É cuidar do 
planeta.; 24,4% 

 
%; É o bom uso dos 

recursos naturais 
da Terra, como ar, 

água, solo.; 20,0% 
 

Gráfico 1 – Entendimento sobre o conceito de sustentabilidade 

 

Com base nos resultados obtidos, conforme Gráfico 1, verifica-se que o 

entendimento da maior parte das pessoas sobre sustentabilidade é superficial, 

sendo que o conceito teórico utilizado pela ONU é pouco conhecido pela maior parte 

dos entrevistados e é usual nas academias e entre pesquisadores da área. O 

entendimento sobre o tema sustentabilidade pode ser construído com o passar dos 

anos e por meio do recebimento de informações por meio de vários mecanismos de 

comunicação. Desta forma, a segunda pergunta realizada com o publico é se ao 

longo da vida recebeu informações sobre sustentabilidade. Conforme o Gráfico 2, 

64,4% das pessoas entrevistadas informaram que ao longo da vida receberam 

informações sobre a temática por meio da escola ou de orientações dos familiares. 
 

 %; Sim;  

64,4% 2. Você recebeu informações ao longo de sua vida 
sobre sustentabilidade? 

 

 

 %; Não ;  

35,6% 
 

 

 

 

 %; Nenhuma 
das anteriores; 

0,0% 
 

 

Gráfico 2 – Entendimento sobre o conceito de sustentabilidade 

Verifica-se com os resultados obtidos que a maior parte dos entrevistados 

receberam informações ao longo da vida, porém na prática não fazem uso desse 



conhecimento adquirido o que gera ausência de aplicabilidade e resultados. O 

terceiro questionamento realizado aos entrevistados é quais temas lançados são 

mais interessantes para eles. Conforme Gráfico 3, do total dos entrevistados o tema 

saúde/doenças é o mais interessante com 16,2%; o tema cultura surge em segundo 

lugar com 14,2%; e em terceiro lugar o tema sustentabilidade com 11,5% de 

interesse. 

 
  

%; Nenhuma das 3. Em quais dos temas abaixo você costuma ter interesse?   

  

  anteriores; 0,0%                

%; Sustentabilidade;                   
              11,5%     

             %; Tecnologia (jogos,     
             redes sociais); 9,5%     

        %; Empresas e     
        negócios; 7,4%     
          

%; Gastronomia; 8,1% 
    

              

             
%; Esporte/ lazer; 9,5% 

    
                 

     

%; Economia/Política; 
    

         
   4,7%           

%; Ecologia/Meio 
    

                     
                 Ambiente; 10,8% 

%; Cultura; 14,2% 
                    

                    
   

     
 %;   

       
           
          

Produtos/compra/cons 
    

              
           

 umo; 8,1%  
 

%; Saúde/doenças;             
                      

                       16,2% 

 
Gráfico 3 – Temas de interesse do público 

 

Finalmente verifica-se que o assunto sustentabilidade não está em alta com 

relação aos entrevistados e, por isso, a falta de aplicabilidade seja justificada. Outra 

justificativa talvez seja o conhecimento raso dos entrevistados sobre o tema, bem 

como a ausência de conhecimento de promover aplicabilidade no dia a dia. 

 

CONCLUSÕES 
 

A Sustentabilidade Ambiental é um termo amplamente discutido pelas 

empresas, mídia, comunidade acadêmica, mas que ainda não é bem entendido pela 

comunidade em geral. A importância de termos cidadãos com percepção ambiental 

aguçada vem à tona diante do cenário catastrófico em que o nosso planeta se 

encontra, bem como pela necessidade de formar pessoas que possam buscar 

alternativas para solucionar os diversos problemas existentes. 
 

No caso estudado, foi possível diagnosticar, por meio da pesquisa realizada, 

analisando-se as três gerações (x, y e z), que pouco se sabe sobre o que de fato 

vem a ser o termo sustentabilidade e que, assim, por consequência pouco se faz, na 

prática, para solucionar alguns dos gargalos presentes no mundo. 
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É importante ressaltar a necessidade existente de fortalecer a disseminação 

de conhecimento na comunidade em geral a fim de que o conceito correto se 

concretize e sai das academias para a prática nas empresas, nas residências, nas 

escolas e em instituições público e privada. 
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PRODUÇÃO DE BRIQUETES: UM ESTUDO DE CASO DA VIABILIDADE  
ECONÔMICA NO ESTADO DO TOCANTINS. 
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Resumo 
 

O Estado do Tocantins se destaca substancialmente no cenário nacional por suas 
características agrícolas. Em meio à sua produção, são cultivados: arroz, mandioca, 
feijão, soja, algodão, cana-de-açúcar e outros. Os resíduos desta produção 
armazenam quantidades significativas de energia oriundos da biomassa e estes ao 
passarem por procedimentos tecnológicos de reaproveito coloca-se de forma 
arquitetônica um plano de “geração de energia renovável” que podem resultar de 
diversos meios, dentre eles a partir da produção de briquetes. Os briquetes 
apresentam características peculiares, em que o seu caráter ecológico o coloca 
como um agente em condições favoráveis de substituição da lenha, apresentando 
um rendimento energético igual ou superior ao dela quanto ao seu poder calorífico, 
quando o mesmo passa pelos procedimentos tecnológicos de prensa, 
homogeneidade e outros. Logo, investigar o potencial bioenergético que o estado 
apresenta em função de seus resíduos originários dos cultivos agrícolas, poderá 
demonstrar se em quantidade, eles dão viabilidade econômica para produção de 
briquetes no Estado do Tocantins. 
 

Palvras-chave: resíduos; sustentabilidade; energia. 
 

Introdução 
 

O Brasil é um país em que o cultivo agrícola é uma atividade predominante 
em diversos estados, quando submetidos à colheita, os produtos originários da 
agricultura, deixam como um de seus resultados, resíduos. 
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Estes resíduos podem tomar diversos caminhos, um deles é serem 
reutilizados e tratados como biomassa, que os condicionam à cogeração de energia 
renovável. Uma das formas de reutilização da biomassa é por meio da briquetagem. 
 

Diante do exposto, observa-se que dentre os estados brasileiros, o do 

Tocantins chama a atenção por ter características em que a agricultura é uma 

atividade dominante em diversos municípios, logo quantidades significativas de 

resíduos agrícolas são produzidos, fato este que instiga e faz surgir o seguinte 

questionamento: Qual a potencialidade e viabilidade econômica do estado 

tocantinense para produzir briquetes? 
 

Para responder a pergunta de investigação o objetivo geral visa analisar qual 

a potencialidade e viabilidade econômica da produção de briquetes no Estado do 

Tocantins. Especificamente, busca-se levantar os tipos de cultivos agrícolas que o 

estado produz; avaliar os fatores que tornam viáveis a sua produção e quantificar o 

potencial bioenergético por meio da produção de briquetes, oriundos do 

reaproveitamento de resíduos da produção agrícola do estado. 
 
METODOLOGIA 
 

Para desenvolver do trabalho serão utilizados como métodos de investigação 

a pesquisa bibliográfica, mediante material já elaborado, por exemplo, livros, revistas 

e artigos científicos Gil (2007) e a análise documental visando ampliar a base de 

dados que possam colaborar com o desenvolver do projeto, provendo de 

documentos elaborados pela EMBRAPA, IBGE, Ministério da Agricultura e outros de 

mesma natureza. 
 

O estudo de caso como método de pesquisa para Godoy (1995, p.26) “se 

caracteriza como um tipo de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 

profundamente”. Buscato (2011) se posiciona colocando que, o estudo de caso no 
 

âmibito espaço-tempo se enquadra em um sistema limitado em que o contexto físico 

e sociocultural é dotado de particuladidade. O Estado do Tocantins será o objeto de 

pesquisa por se caracterizar como uma região geográfica de potencial agrícola 

consideravelmente elevado, fator este que é primordial para o desenvolver desta 

pesquisa. 
 

Segundo Moresi (2003), a pesquisa quantitativa é especialmente voltada à 

resultar medidas precisas e confiáveis que possibilitem e permitam análises 

estatísticas. “A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever 

as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc” (FONSECA 2002, p. 
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20). A quantificação do potencial bioenergético dos resíduos que possam ser 

reaproveitados para a produção de briquetes demonstrará a sua capacidade de ser 

empregado nas mais diversas áreas. 
 

As pesquisas exploratórias, segundo Gil (1999, p 43) “visam proporcionar uma 

visão geral de um determinado fato, do tipo aproximativo”. Las Casas (2002) discorre 

que quando se tem noção muito vaga do problema da pesquisa, a pesquisa 

exploratória é muito útil. Os briquetes podem ser constituídos de diversos tipos de 

matérias-primas, a análise destas em relação ao que o estado tocantinense têm em 

potencial, ditará o caminho em que o presente trabalho tomará partindo de uma 

visão geral para uma visão específica no que se refere às bases de produção por 

meio da briquetagem. 
 
RESULTADOS 
 

Os blocos originados a partir do processo de prensa de pequenas partículas 

resultam em blocos de volume definido e estes são obtidos em processos que 

envolvem subprodutos agrícolas e resíduos de carvão, caracterizando assim a 

Briquetagem (ANTUNES, 1982). 
 

Gentil (2009), aborda que variados tipos de resíduos agrícolas podem ser 

empregados para produzir briquetes tais como: bagaço da cana, resíduos de 

algodão, cascas de amendoim, podas de árvore, sendo estes resíduos agentes que 

podem ser vetores de substituição de matérias-primas mais convencionais de 

fabricação de briquetes, onde o material tradicional apresenta escassez e valor de 

frete elevado. 
 

Ravaglia (1967), aponta que o rendimento energético do resíduo 

agroindustrial em seu estado natural está diretamente ligado à correções feitas por 

meio de processos de industrialização em que a densidade, alta umidade e baixo 

poder calorífico tornam-se fatores preponderantes no quesito melhora do rendimento 

energético. 
 

Jr Zukowski et al. (2004, p. 7) relatam que:  
os briquetes apresentam densidade muito maior, tamanho menor e, 
portanto, grande compactação, necessitando-se de alguns ajustes no 
sistema. Para tanto foi instalada na caldeira uma grelha adicional que 
manteve os briquetes afastados da entrada de ar. Este procedimento 
melhorou a queima e diminuiu a quantidade de carvão no recolhedor de 
cinzas. O briquete mostrou-se muito mais eficiente do ponto de vista 
calorífico, pois queimando lenha a caldeira consome 90kg/h e queimando 
briquetes consome 80kg/h. 
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Um briquete que em sua composição apresenta 20% de glicerina tem à razão 

energia/massa de até 21 MJ/Kg (SANT’ANNA; VAZ, CARVALHO, LOPES, SILVA, 
 
2012). 
 

Por meio da briquetagem, à relação de 1m³ de matéria prima dos briquetes 

quando comparado à 1m³ de briquete, faz com que o processo de adensamento da 

briquetagem resulte em quantidades que têm o seu rendimento energético 

aumentado de 2 à 5 vezes, levando-se em conta a densidade a granel e o poder 

calorífico médio destes materiais. (SILVEIRA, 2008). 
 

A compactação da biomassa é uma forma de aumentar o seu rendimento 

energético, como exemplo de aumento de poder calorífico temos 2500Kcal/Kg para 

a lenha e 4800 Kcal/kg para os briquetes (RODRIGUES et al. 2012). 
 

A biomassa em seus processos de conversão em energia direta pode resultar 

em outras formas de energia como o calor, energia elétrica, biocombustíveis sólidos 

(briquetes e péletes) líquidos (etanol e biodiesel), ou gasosos como o biogás e o gás 

de síntese. Os processos tecnológicos empregados à biomassa, vão ditar quais 

atividades humanas poderão ser sanadas em função do tipo da modalidade de 

energia que ela necessite, seja ela térmica, mecânica, elétrica ou até mesmo outras 

modalidades (SAWIN, 2012). 
 

O IBGE (2013) aponta que a cidade de Santa Rosa, no interior do Estado do 

Tocantins produziu 1340 toneladas de arroz em casca abrangendo uma área de 

plantação de 670 hectares e a mesma área em colheita. 
 

Os dados estatísticos do estado tocantinense demonstram um crescimento 

significativo quando comparado os anos de 2007 e 2013 das variedades e 

quantidades da produção agrícola que geram resíduos em potencial capazes de se 

tornar briquetes 
 
CONCLUSÃO  

Os resíduos não aproveitados no Tocantins tomam os mais diversos 

caminhos, dentre eles o da incineração e os aterros são exemplos clássicos, e tais 

caminhos os potencializam como possíveis vetores que venham a ocasionar 

impactos ambientais negativos. Os resíduos vegetais como a casca de arroz, palha 

do milho, bagaço do girassol, resíduos urbanos como papéis, parte dos polímeros, 

cascas vegetais e um modo geral podem originar energia limpa, quando 

reaproveitadas como biomassa e um dos resultados de tal reaproveitamento é a 
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produção de briquetes, resultando assim em fontes de energia reutilizável dentro de 

um ciclo sustentável. 
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RESUMO  
O problema ambiental gerado pelos resíduos depositados de forma desregrada em 
aterros municipais e clandestinos deve ser resolvido visando preservar o meio ambiente. 
A pesquisa constitui de um trabalho de campo de natureza exploratória e descritiva que 
visa identificar os RCD descartados pela indústria da construção civil, das casas 
construídas através do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, localizada na quadra 
1306 Sul na Cidade de Palmas. Dentro desse contexto, realizou-se um diagnóstico dos 
RCD do Município, que atualmente não possui um sistema de gerenciamento destes 
resíduos, verificando sua potencialidade de reciclabilidade.  
Palavras-chave: Meio ambiente. Gerenciamento. Sustentabilidade. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Atualmente muito se fala em reciclagem, esse termo surgiu na década de 1970 

quando alguns aspectos voltados ao meio ambiente passaram a se tornar preocupantes 

para o planeta e para a sociedade. As indústrias recicladoras basicamente processam a 

matéria-prima recuperada, no caso específico, resíduos sólidos, esse material reciclado 

é diferente do produto inicial, porém reaproveitado. 
 

Dentre os resíduos sólidos, destacam-se os resíduos da construção civil, também 

denominados de resíduos da construção e demolição ou popularmente chamados de 

entulho. Esses resíduos são oriundos de serviços urbanos de infraestrutura, como: 

reformas, demolições, execução de novas obras, serviços de terraplanagem, dentre 

outros. 
 

Segundo Pinto (1999), a geração dos resíduos da construção civil nas cidades de 

grande e médio porte no Brasil corresponde de 41% a 71% aproximadamente da massa 

dos resíduos sólidos urbanos. 
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De acordo com Neto (2005), a grande quantidade de geração dos resíduos da 

construção civil está diretamente ligada ao grande desperdício de materiais de 

construção que é produzido na realização dos empreendimentos de construção civil. 
 

De acordo ainda com o autor há uma necessidade urgente de políticas públicas 

visando o controle da coleta, transporte e disposição final desses resíduos. 
 

Para John (2001), nenhuma sociedade poderá atingir o desenvolvimento 

sustentável sem que o complexo da indústria da construção civil, setor esse que dá 

suporte para o desenvolvimento da sociedade sofra grandes transformações. 

Preferencialmente transformações sustentáveis. 
 

De acordo com Souza (2005) estima-se que em 1m2 (um metro quadrado) de 

Construção de um edifício são gastos, aproximadamente, em torno de uma tonelada de 

materiais, dentre eles: cimento, areia, brita e etc. Ainda, são gerados resíduos devido às 

perdas ou aos desperdícios neste processo. Mesmo que se melhore a qualidade do 

processo, em grande parte das construções sempre haverá perda e, portanto, resíduos. 

Partindo desse pressuposto, visa-se a importância da sustentabilidade na construção 

civil em relação ao destino final dos resíduos sólidos, que em muitos casos são mal 

armazenados nos canteiros de obras. 
 

Assim, o objetivo deste projeto é avaliar se a construtora das moradias populares 

segregam os RCD nos canteiros de obras de acordo com a Resolução n. 
 

307 de 2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, verificando os 

métodos preventivos de reutilização e de reciclagem de RCD e procedimentos 

desenvolvidos, e ao final identificar se na Cidade de Palmas existe destinação correta 

dos RCD. 

 
 

METODOLOGIA 
 

A pesquisa constitui de um trabalho de campo de natureza exploratória e 

descritiva que visa identificar os RCD descartados pela indústria da construção civil, nas 

casas construídas através do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, localizada na 

quadra 1306 Sul na Cidade de Palmas. 
 

As etapas de desenvolvimento deste trabalho foram divididas em três fases: na 

primeira, visando enquadrar o melhor possível o problema a investigar, foi realizada uma 

revisão bibliográfica; a segunda fase refere-se ao diagnóstico da situação encontrada 

dos resíduos de construção e demolição na região em análise, o município 
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de Palmas; e a terceira, em andamento, visa propor a construção de uma empresa de 

reciclagem dos RCD através de parcerias entre instituições coletoras desses materiais 

na Cidade de Palmas, Governo e a Faculdade Católica do Tocantins. 

 
 

RESULTADOS 
 

A indústria da construção civil é responsável por impactos ambientais, sociais e 

econômicos consideráveis, em razão de possuir uma posição de destaque na economia 

brasileira, esse fato está na origem de graves problemas ambientais, sobretudo nas 

cidades em processo mais dinâmico de expansão ou renovação urbana; o que 

demonstra a necessidade de se avançar em direção à implantação de políticas públicas 

especificamente voltadas para o gerenciamento desses resíduos. 
 

Neste contexto, realizou-se um diagnóstico, na forma de um estudo, sobre a 

situação atual dos resíduos de construção e demolição (RCD) do município de Palmas, 

abordando, por exemplo, modo e local onde são depositados, por quem foram 

depositados, se existem locais de deposição irregulares ou não. Assim foi uma visita ao 

Aterro Sanitário de Palmas – TO, e a uma propriedade localizada na região norte da 

cidade, onde o proprietário da área permite que empresas de coleta de entulhos 

depositem o referido material, com a finalidade de aterrar o local. 
 

Uma entrevista foi realizada com o Senhor João Marques, Engenheiro Civil e 

Responsável Técnico pelo Aterro Sanitário, a fim de levantar informações sobre a 

destinação final dos resíduos sólidos de construção civil, recolhidos na cidade Palmas 
 
– TO. 
 

A visita ao aterro sanitário, direcionada pelo gestor do aterro e seu assessor de 

imprensa, foi realizada no dia 05 de maio de 2012 no período matutino. O gestor 

repassou informações da constituição e do funcionamento do aterro, informando também 

as dificuldades encontradas para gerir o local com orçamento público limitado, que tipo 

de material é descartado no mesmo, entre outras informações gerais (informações 

contidas em filmagens realizadas). No aterro do município existe uma área destinada ao 

descarte de materiais provenientes da construção civil, onde não foram encontrados 

apenas os mesmos, havia também materiais não enquadrados nos grupo como, por 

exemplo: restos de aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, brinquedos, peças de 

automóveis, entre outros. Pode se observar que os materiais não passam por uma 

triagem antes de serem descartados no aterro. O funcionamento, 
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armazenamento e processo do acúmulo de lixo também foram apresentados ao grupo 

(Figura 01). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 13: Área destinada ao descarte de RCD Figura 14: Entulho em aterro particular 
 

 

Após a visita ao aterro o grupo se deslocou para região norte da cidade a fim de 

localizar depósitos que estão sendo utilizados nessa região, onde foi constatado, na 

região das Arnos, um aterro particular. A população da região, aproveitando a falta de 

fiscalização, fez do local um lixão, pois no mesmo estavam depositados restos 

orgânicos, eletroeletrônicos e resíduos da construção sem nenhum tipo de triagem. 

 

No local, foram encontrados materiais, como alumínio, cobre, plásticos e madeira 

que são separados no local, para serem revendidos e o resto do material como concreto, 

alvenarias e outros são utilizados para aterrar a área acidentada da propriedade onde se 

encontra os resíduos de construção. 

 

Após as revisões bibliográficas, realizou-se um diagnóstico, na forma de um 

estudo, sobre a situação atual dos resíduos de construção e demolição (RCD) do 

município de Palmas, abordando, por exemplo, modo e local onde são depositados, por 

quem foram depositados, se existem locais de deposição irregulares ou não. 

 

No diagnóstico realizado observou-se que há uma preocupação do poder público, 

como também dos proprietários das empresas coletoras, para se adequar à legislação 

vigente. Por outro lado, verificou-se a falta de controle das destinações finais por parte 

dos geradores, coletores e administradores municipais. 

 

CONCLUSÕES 
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Por meio das visitas ficou evidente que os resíduos sólidos da construção e 

demolição, chegam tanto no aterro como nos demais destinos, misturados com outros 

resíduos. Observou-se ainda que os resíduos de construção presente em ambos os 

locais de seus destinos finais, podem ser reciclados e reaproveitados, pois se 

enquadram de acordo com os parâmetros estipulados pela CONAMA. 
 

É fundamental uma maior atenção por parte dos órgãos públicos, tanto da esfera 

municipal como na estadual, para essa situação agravante. Porém dentre tantos 

métodos de gerenciamento, acabou-se por não se dar a devida importância aos resíduos 

de construção e demolição (RCD), que estão se tornando cada vez mais volumosos, e 

poderiam ser reaproveitados nos canteiros de obras. 
 

Nesse sentido, o mercado ainda se encontra pouco desenvolvido já que os 

serviços de coleta e disposição dos RCD são controlados pela prefeitura, que dispõem 

de poucos recursos para novos investimentos. No setor privado, principalmente as 

grandes empresas, já estão procurando dar uma destinação correta aos seus resíduos, 

reutilizando-os ou dispondo-os em aterros. 
 

A reciclagem de RCD contempla o tripé da sustentabilidade: gera economia, 

proteção ambiental e desenvolvimento social, neste contexto, para que uma gestão de 

resíduos e demolição funcione, é necessário um planejamento de ações, sendo a 

atuação programada para várias frentes de maneira simultânea. E uma frente poderia 

ser a reciclagem de RCD, que pode ser iniciada no canteiro de obras, com o 

armazenamento da maior parte dos resíduos, estendendo-se para o local de triagem, e 

após previamente separados o material resultante deverá ser encaminhado para o 

processo de reciclagem em uma indústria de resíduos de construção. 
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EFEITO DAS BOAS PRÁTICAS DE MANEJO DE VACAS GESTANTES E 
NEONATOS NA REGIÃO DO LAJEADO, ESTADO DO TOCANTINS: RELATO DE  

CASO 
 

Alessandra Polastrini82 

Poliana Ramos da Silva83 

RESUMO  
O presente trabalho tem por objetivo fazer um relato de caso sobre uma propriedade, 
localizada no município de Lajeado, estado do Tocantins, na qual foram adotadas boas 
práticas de manejo dos neonatos bovinos. O estudo foi desenvolvido no período de julho 
de 2013 a junho de 2015, foram avaliados 37 bezerros mestiços, onde existiam grandes 
problemas sanitários e mortalidade em relação aos neonatos. Podemos concluir que a 
adoção das Boas Práticas de Manejo de Neonatos (BPMN) foi eficiente para a redução da 
mortalidade e morbidade, além da melhoria nas taxas de crescimento e produtividade dos 
bezerros por terem melhor sanidade. São evidentes as vantagens das BPMN para a 
pecuária tanto de corte como de leite. É necessário que exista maior difusão das 
tecnologias e técnicas para os produtores, proporcionando maior rentabilidade ao 
produtor.  
Palavras-chave: Neonatos; Mortalidade; Manejo. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

A pecuária é uma atividade de grande relevância para o Brasil, participando 

ativamente do crescimento econômico, social e tecnológico do país. No Brasil, são quase 

212 milhões de bovinos (IBGE, 2013). Conforme dados do IBGE (2013), o estado do 

Tocantins apresenta um efetivo de mais de 8 milhões de cabeças de bovinos, 441.927 

vacas ordenhadas e produção leiteira de 269.255 (mil litros). 
 

Entretanto, para uma maior produção e produtividade animal, bem como uma maior 

rentabilidade para o produtor, é necessário garantir que os animais tenham saúde e, para 

isso, o manejo dos recém-nascidos é indispensável, pois garante o adequado crescimento 

e produtividade do animal no futuro. É relativamente comum em bezerros neonatos 

problemas como miíases, onfalites, diarréias, entre outros problemas sanitários. Segundo 

Coelho (2005), estima-se que 75% das perdas acontecem no período compreendido 

como neonatal, ou seja, até 28 dias de idade. 
 

Em razão da grande importância que o manejo dos neonatos tem para o sucesso 

da atividade, torna-se necessário dispensar uma especial atenção e cuidado a estes 

animais nesta fase crítica, do contrário, as consequências poderão ser observadas até o 

final da vida do animal. 
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São consideradas normais índices de mortalidade de até 5% até o 3º mês de idade 

(RUY, 1990 apud MACHADO NETO, et al., 2005), embora em nível de campo se tenha 

observado taxas de mortalidade significativamente superiores. Rengifo et al. (2006), 

relataram alta prevalência de bacteremia em neonatos bovinos, especialmente aqueles 

que apresentaram inflamações umbilicais. Estes autores ressaltaram a importância de 

uma boa transferência de imunidade passiva através da colostragem. Conforme 

resultados encontrados por Paranhos da Costa et al. (1996), a latência do bezerro para 

ficar em pé e o tamanho do teto foram relevantes, pois implicaria na eficiência ou não na 

ingestão das imunoglobulinas necessárias para uma satisfatória imunidade passiva no 

bezerro. 
 

Segundo Santos (2001), o protocolo tradicional permanece atual e eficiente, entre 

os cuidados, o autor destacou a colostragem e o piquete maternidade. Ribeiro et al 

(2006), relataram níveis elevados de cortisol plasmáticos em bezerros que demoram mais 

tempo para ingerir o colostro. 
 

Diante da problemática exposta, este trabalho tem por objetivo fazer um relato de 

caso de uma propriedade na qual foram adotadas boas práticas de manejo dos neonatos 

bovinos na região do Lajeado, estado de Tocantin 

 
 

METODOLOGIA 
 

O presente estudo foi desenvolvido no período de julho de 2013 a junho de 2015, 

em uma pequena propriedade localizada no município de Lajeado, estado do Tocantins, a 

215 m de altitude, latitude S -9.911042 e longitude W -48.293189, localizada a 36 km da 

capital, Palmas. 
 

A propriedade apresentava altos índices de mortalidade de bezerros por onfalites, 

enterites e pneumoenterites, levando os animais ao óbito ou a sequelas irreversíveis 

acarretando prejuízos à produtividade e desempenho. Um dos casos relatados pelo 

produtor rural foi o de hérnia umbilical em bezerros após um quadro de onfaloflebite. 
 

O produtor relatou as ocorrências que estavam acometendo os animais até o 

momento da entrevista inicial e foi feita a escrituração zootécnica dos animais para se 

proceder as anotações dos dados referentes aos animais e à propriedade. No período de 

realização do presente estudo, foram avaliados 37 bezerros sendo 22 fêmeas e 15 

machos, mestiços, com diferentes graus de sangue Holandês, Jersey e Pardo Suíço. 
 

O protocolo adotado de Boas Práticas de Manejo de Neonatos (BPMN) foi baseado 

na caiação do curral de manejo com cal virgem, no corte (4 cm) e cura do umbigo dos 
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bezerros através da imersão em iodo a 10% (dez por cento), três vezes por dia, durante 

três dias, e uma vez por dia até o bezerro completar uma semana de vida, criação de 

piquete maternidade, adoção de um manejo cuidadoso das fêmeas gestantes, adequada 

colostragem dos neonatos e tratamento rápido imediatamente ao aparecimento dos 

primeiros sinais de alguma doença ou parasitose. 

 

RESULTADOS 
 

Foram encontrados resultados extremamente positivos com a adoção das boas 

práticas de manejo dos neonatos. Houve redução drástica no número de óbitos e no 

número de animais que apresentaram alguma ocorrência. 
 

A mortalidade após a adoção das BPMN no período de acompanhamento foi zero. 

A incidência e a prevalência de problemas sanitários com os bezerros até a desmama 

reduziu drasticamente após a adoção das BPMN (TABELA 1). Os cuidados relacionados 

à fêmea no final da gestação e ao bezerro, especialmente nos primeiros dias de vida, são 

decisivos para o sucesso da criação. Vale ressaltar o papel importante do fator ambiental 

e do comportamento diático vaca-bezerro para o bom desenvolvimento do bezerro 

(FERNANDES, et. al.; 2012). 
 

Grandes diferenças foram observadas em relação às onfalites, o que pode ser 

explicado devido ao fato de o produtor utilizar anteriormente apenas mata-bicheira e/ou 

uma mistura de Neguvon® + óleo queimado na cura do umbigo dos bezerros, produtos 

que não apresentam efeito antimicrobiano eficiente e podem até mesmo causar irritação 

na região. Houve redução expressiva na ocorrência de onfalopatias com a utilização do 

Iodo 10% (dez por cento) para a cura do umbigo dos bezerros. Esse resultado está de 

acordo com EPGINIC (2013) e concluem que a tintura de iodo 10% reduziu o risco de 

infecção umbilical. 
 

Fernandes, et al. (2012) ressaltaram a necessidade do piquete maternidade 

confortável, com sombreamento adequado, higiênico, para que se minimize a proliferação 

de patógenos. 
 

Outro aspecto importante em relação à incidência de onfalopatias é a imunidade 

passiva do bezerro, que depende de uma ingestão adequada de colostro, tornando o 

neonato capaz de resistir aos patógenos aos quais fica exposto no período pós-natal 

(RODRIGUES, et al., 2010; FEITOSA, et al., 2010). O recomendável é que o bezerro 

ingira 3 a 4 litros de colostro de qualidade imediatamente após o nascimento para que 
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haja absorção máxima de imunoglobulinas, portanto foi o protocolo adotado na 

propriedade e que trouxe resultados positivos (GORINO, 2011). 
 

Em relação às enterites e pneumoenterites, o produtor relatou casos frequentes do 

problema e houve uma redução acentuada após a adoção de BPMN, devido à atenção 

dispensada às fêmeas gestantes e aos recém-nascidos, o cuidado com o ambiente, 

manejo, etc., desta forma tanto reduziu a incidência como a prevalência do problema no 

rebanho. 

 

TABELA 1: Ocorrências observadas na propriedade no período avaliado. 
 

Problemas NAA (N°/%) NAD (N°/%) 
   

TOTAL ANIMAL 45 37 

MORTALIDADE 13 (28,8) 0 

ENTERITE 45 (100) 10 (27,0) 

PNEUMOENTERITE 19 (42,2) 1 (2,71) 

ONFALITE 41 (91,1) 7 (18,9)  
NAA - número de animais afetados anteriormente, NAD – número de animais afetados após a 
adoção de boas práticas de manejo de neonatos 

 

As Falhas na Transferência de Imunidade Passiva (FTIP) pode ter facilitado a 

ocorrência de problemas sanitários no rebanho da propriedade em questão, uma vez que 

a FTIP deixam os neonatos mais propensos às infecções (RODRIGUES et al., 2010; 

FEITOSA et al., 2010; COSTA et al., 2008). Feitosa et al. (2010) encontraram falha na 

transferência de imunidade passiva entre 10 e 20% em bezerros das raças Nelore e 

Holandesa recém-nascidos. Em relação às imunoglobulinas G, os autores encontraram 

maiores taxas de falha de imunidade passiva para bezerros holandeses, ou seja, em 

raças leiteiras devido a maior produção de leite, a qualidade do colostro pode ser 

comprometida e por tanto afetando a saúde e sobrevida dos neonatos de raças como a 

Holandesa. 
 

Paranhos da Costa et al. (1996) destacaram que a primeira mamada é de extrema 

importância, não apenas do ponto de vista nutricional como também para assegurar 

níveis adequados de imunoglobulinas, ou seja, bezerros que ingerem colostro de 

qualidade e em quantidade suficiente têm maior chance de uma vida saudável e um 

crescimento adequado, sendo a colostragem eficiente uma forma de se evitar a 

ocorrência de doenças e a consequente mortalidade de bezerros nos primeiros meses de 

vida. Também existe relação do vigor do bezerro com a idade da vaca, fato que faz com o 

pecuarista precise dispensar maior cuidado no momento da parição destes animais 

(SANTOS, 2001). 
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CONCLUSÕES 
 

A adoção das Boas Práticas de Manejo de Neonatos (BPMN) foi eficiente para a 

redução da mortalidade e morbidade, além da melhoria nas taxas de crescimento e 

produtividade dos bezerros por terem melhor sanidade. 
 

São evidentes as vantagens das BPMN para a pecuária tanto de corte como de 

leite, é necessário que exista maior difusão das tecnologias e técnicas para os produtores, 

proporcionando maior rentabilidade ao produtor. 
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ANÁLISE DO PERFIL PROFISSIONAL DOS EGRESSOS DA CATÓLICA DO 
TOCANTINS 

 

 

Naaline Quézia84 

 

Arlenes Buzatto Delabary Spada85 

 

 

RESUMO 
 

O trabalho analisou o perfil profissional dos egressos dos Cursos de Gestão 
Ambiental, Administração e Ciências Contábeis com o objetivo de coletar 
impressões sobre a qualidade do ensino ofertado e quais as dificuldades que esses 
profissionais encontram ao entrar no mercado de trabalho. O objetivo final é buscar 
informações que permitam ajustar a exigência acadêmica à realidade social.  
Palavras-chave: Egressos; Administração; Ciências Contábeis; Gestão Ambiental. 
 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

Conhecer o perfil do profissional que colocou no mercado de trabalho tem sido o 

objetivo de muitas instituições de Ensino Superior (IES). Preocupadas não apenas 

em atender às exigências legais do MEC, mas, e, principalmente, em reforçar a sua 

“marca de credibilidade” perante a sociedade, as IES buscam identificar por meio 

das observações e considerações desses profissionais, a qualidade da formação 

fornecida pelas instituições. 
 

Com esse propósito, esta pesquisa coletou informações sobre os aspectos 

pessoais, profissionais e acadêmicos dos alunos que concluíram seu curso de 

graduação em Administração, Gestão Ambiental e Ciências Contábeis na Faculdade 

Católica do Tocantins, no período de 2011 a 2013. 

 
 

METODOLOGIA 
 

Os dados da pesquisa foram coletados por meio de questionários, 

constituídos por questões fechadas, ou seja, questões objetivas compostas por 

alternativas, enviados via correio eletrônico, para todos os integrantes da pesquisa 

(egressos dos cursos citados de 2011 a 2013). Houve, também, um campo para 

críticas ou sugestões, respondido de forma discursiva pelos sujeitos da pesquisa. 
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O conjunto de informações obtidas nesses questionários foi sistematizado 

para divulgação por meio de tabelas e gráficos. O processo de coleta e análise 

seguiu as etapas: 

 

1ª etapa: envio dos questionários; 

 

2ª etapa: organização e análise das informações obtidas em tabelas e gráficos; 

 

3ª etapa: divulgação dos resultados. 

 

Tais resultados encontram-se dispostos a seguir. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Visando melhor compreensão e sistematização dos dados obtidos na 

pesquisa, optou-se por dividi-los em tópicos de forma que os três cursos sejam 

analisados frente ao mesmo questionamento. Os gráficos aqui apresentados são 

alguns entre os obtidos na pesquisa e encontram-se numerados de acordo com seu 

eixo na pesquisa original. 

 
 

4.1 Atualização Profissional 
 

4.1.1 Curso de Ciências Contábeis 

 

Gráfico 7: Se o entrevistado 
se mantém atualizado 

 

 Sim   Não 
0% 

 
 
 

100% 
 

4.1.2 Curso de Administração 

 

Gráfico 8: Se o entrevistado 
se mantém atualizado 

 

 Sim   Não 
 

10% 
 
 
 
 

90% 
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4.1.3 Curso de Gestão Ambiental 

 

Gráfico 9: Se o entrevistado 
se mantém atualizado 

 

 Sim   Não 
 

20% 
 
 

 

80% 

 

Os gráficos apontam a conscientização dos egressos quanto à necessidade 

de constante aperfeiçoamento e capacitação como forma de enfrentar os desafios 

propostos pelo mercado de trabalho. Destacam-se os egressos de Ciências 

Contábeis que, em sua totalidade, mantém-se atualizados, haja vista as constantes 

mudanças que ocorrem neste setor. 

 
 

4.2 Relação entre a formação acadêmica e a atuação profissional 
 

4.2.1 Cursos de Ciências Contábeis 

 

Gráfico 10: Relação entre o 
trabalho atual e a formação 
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4.2.2 Cursos de Administração 
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Gráfico 11: Relação entre o 
trabalho atual e a formação 
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4.2.3 Curso de Gestão Ambiental 

 

Gráfico 12: Relação entre o 
trabalho atual e a formação 
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Fracamente relacionada   
  

 
Sem relação 
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Destacam-se aqui os egressos do curso de Administração que apresentam 

uma relação única entre a formação obtida e o trabalho atual, de modo que, 98% 

dos entrevistados atuam na área para a qual foram preparados. É interessante e, ao 

mesmo tempo preocupante, verificar que apenas 20% dos egressos de Gestão 

Ambiental atual em sua área de formação. Contudo, ainda existe a falta de 

conscientização do próprio mercado de trabalho em reação à importância deste 

profissional. Trata-se de um cenário em decadência, pois cada vez mais a presença 

do Tecnólogo em Gestão Ambiental tem sido exigida e amparada pelas legislações 

ambientais vigentes. 

 
 

4.3 Tempo decorrido entre a formatura e o 1º emprego 
 

4.3.1 Curso de Ciências Contábeis 
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Gráfico 13: Tempo entre a 
formatura e o 1° emprego 

na área de formação 
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4.3.2 Curso de Administração 
 

Gráfico 14: Tempo entre a 
formatura e o 1° emprego 

na área de formação 
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4.3.3 Curso de Gestão Ambiental 
 

Gráfico 15: Tempo entre a 
formatura e o 1° emprego 

na área de formação 
 

 

Até um ano 
 

De um a dois anos   
  

 
Mais de dois anos 

 
Não se aplica   

  

50% 50% 
 
 

 

É importante observar que mais da maioria dos egressos gastam menos de um 

ano para iniciar suas atividades profissionais. Nos casos em que a opção 

assinalada foi “não se aplica” o questionamento, isso se deve ao fato de que 

estes profissionais já estavam atuando em sua área antes mesmo de concluírem 

sua graduação. 
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CONCLUSÕES 
 

A partir de todos os dados coletados, pôde-se observar que existe uma 

relação muito próxima entre as exigências demonstradas pela academia e pelo 

mercado de trabalho, pois a maioria dos entrevistados atua em sua área de 

formação, levando menos de um ano para iniciar suas atividades profissionais ou 

mesmo, já trabalhando na área durante o processo de sua formação. Os 

resultados demonstram a qualidade do ensino ofertado pela Faculdade Católica 

do Tocantins que, além de preparar o aluno para os desafios da profissão, 

ensina-o a permanecer em constante estado de atenção quanto às mudanças 

que ocorrem e que necessitam de novos elementos para serem compreendidas. 
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