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APRESENTAÇÃO 

 

Este é o Anais resultante da Jornada de Iniciação Científica e de Extensão 

promovida pela Católica do Tocantins. O evento é anualmente organizado pela 

vice-direção acadêmica, por meio do Núcleo de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão – NUPPE, com o objetivo de divulgar a produção técnico-científica da 

comunidade acadêmica e as práticas de aplicação do conhecimento na 

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

de socialização do conhecimento e de incentivo à produção de novos saberes. 

A Jornada de Iniciação Científica e de Extensão busca estimular os acadêmicos 

ao envolvimento com a prática da pesquisa e da extensão.  

A VIII edição da Jornada de Iniciação Científica e de Extensão teve por 

objetivo fundamental a divulgação dos trabalhos desenvolvidos por alunos 

vinculados ao Programa de Bolsa de Iniciação Científica, de Desenvolvimento 

Tecnológico e de Extensão (PIBIC/CNPq, PIBITI/CNPq, PIBIC/FACTO e 

Projetos de Extensão) da Faculdade Católica do Tocantins.  

Nesse sentido, oportunizou aos discentes, egressos, docentes de 

graduação e pós-graduação desta Faculdade, e de outras instituições de ensino 

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

Estimulando, ainda, a participação ativa da comunidade acadêmica em projetos 

interdisciplinares de pesquisa científica, desenvolvendo o pensamento crítico-

reflexivo; propiciando aos acadêmicos a aquisição de conhecimentos e vivências 

relacionadas às diferentes abordagens, técnicas e métodos de investigação; 

possibilitando a socialização das experiências de 

compartilhamento do conhecimento com a 

sociedade na qual a instituição está inserida, com 

vistas a  demonstrar as possibilidades de 

interação e de transformação da 

realidade social. Buscou-se valorizar a 

investigação científica e a extensão 

como prática permanente da 

Instituição.  

 



 

 

Constam nesse Anais os Resumos Expandidos de variados temas que 

correspondem, sobretudo, às áreas de conhecimento contempladas pela IES, 

quais sejam: Ciências Agrárias e Ambientais, Politécnica e de Ciências Sociais 

Aplicadas. Na primeira e segunda seções, encontram-se os Resumos dos 

trabalhos de pesquisas vinculados ao Programa de Bolsas de Iniciação Científica 

e de Iniciação Tecnológica e Inovação do CNPq (PIBIC e PIBITI/CNPq). A 

terceira e quarta seção apresentam os trabalhos resultantes do Programa de 

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

e última seção, outras produções espontâneas, todas apresentadas na Jornada. 

Desejamos proveitosa leitura a todos.  

 

Profª. Dsc. Eliene Gomes dos Santos 
Organizadora  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PARTE I 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC  

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CNPq 

PIBIC/CNPq (2017/2018)  

01 Seleção de plantas de cobertura de taludes de viveiros escavados 

para piscicultura 

Leovegildo Caldas Carneiro; Vitor Del Alamo Guarda; Fabrício Pereira 

Rezende; Peter Gaberz Kirschnik  

02 Utilização de imagens aéreas de alta resolução obtidas com uso de 

drone para identificação de nematóides na cultura da soja 

Danilo Ribeiro Barbacena; César Augusto Costa Nascimento; Thalles 

Ferreira do Nascimento; Richard Antônio Souza Mesquita; Lila Soares 

Lima; Luciano Cardoso de França; Gabriel Borges Martins  

03 Aspectos de gestão estratégica presentes em escritórios de 

advocacia na cidade de Palmas - TO 

Irlande Batista dos Santos; Flávio Augustus da Mota Pacheco  

04 Premissas contemporâneas do CPC e o Princípio da Cooperação: 

Uma análise da (in)compatibilidade do negócio jurídico processual no 

microssistema do juizado especial cível estadual 

Letícia Maria da Silva Torquato; Vinicius Pinheiro Marques  

 

PARTE II  

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica – PIBITI  

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CNPq  

PIBITI/CNPq (2017/2018)  



 

 
 

01 Extração e avaliação dos efeitos fungitóxicos do óleo essencial da 

sucupira como potencial agronômico para a região central do Estado do 

Tocantins 

Warlyton Silva Martins; Cid Tacaoca Muraishi  

02 Aproveitamento de resíduos de pirarucu e tambaqui para elaboração de 

surimi de pescado 

Denize Maria da Silva Alves dos Anjos; Silmara Sanae Sakamoto de Lima; Leandro 

Kanamaru Franco de Lima; Patrícia Costa Mochiaro Soares Chicrala; Nicole 

Marasca  

03 A inovação e a tecnologia como fator de vantagem competitiva: um estudo 

em construtoras na cidade de Palmas-TO. 

Camila Lima Dos Santos Machado; Flavio Augustus da Mota Pacheco; Adriano de 

Souza Coury  

 

PARTE III 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e de Extensão da 

Faculdade Católica do Tocantins – PIBIC/FACTO  

PIBIC/FACTO (2017/2018)  

01 Desenvolvimento gonodal de pirarucu no primeiro ano de vida 

André Silvério Pereira; Adriana Ferreira Lima; Luciana Nakaghi Ganeco Kirschnik; 

Peter Gaberz Kirschnik  

02 Diagnóstico do cultivo de seringueira e ampliação de áreas potenciais para 

heveicultura no Estado do Tocantins 

Gabriel Bonetti Volpato; Thiago Magalhães de Lazarí  

03 Qualidade de silagens de sorgo com aditivos 

Marconis Lima de Bessa; Angélica Pedrico; Maria Eugenia Almeida e Silva; Irene 

Alexandre Reis; Mauryllio Ferreira Oliveira Loiola  

04 Uso ecológico de azospirillum brasilienses como indutor de alterações 

morfológicas na cultura da alface cultivada no bioma do cerrado 

Patrícia Gomes de Araújo; Evandro Reina  

05 Etnobotânica de hortaliças e plantas medicinais nos quintais do município 

de Pedro Afonso-TO 

Érica Miyuki Okuyama; Joselaine Viganó; Caio Laércio Meyer  

06 Padronização do Teste da Lágrima de Schirmer Tipo 1 e Teste Lacrimal da 

Ponta de Papel Endodôntico em Cães Hígidos 



 

 
 

Márcia Anésia Coelho Marques dos Santos; Silmara Sanae Sakamoto de Lima; 

Brenda Yasmin Aguiar de Carvalho; Bruno Vitor Laurindo Balbino Uchôa; Denize 

Maria da Silva Alves dos Anjos; Luara Nogueira Barbosa; Maria Clara Daflon Salbé  

07 Consorciação do milho com capim braquiária como condicionador físico-

hídrico de um solo argiloso-arenoso 

Ana Paula Fernandes da Silva Guimarães; Rodrigo Alves de Souza; Gentil 

Cavalheiro Adorian  

08 Projeto e desenvolvimento de um simulador 3D para treinamento e 

condução de motocicletas 

Gabriel Queiroz de Sousa; Mario Francisco Ponce Júnior; Silvano Maneck Malfatti  

09 Uso de tecnologias computacionais para identificação de incidência de 

pragas em lavouras de soja 

Danilo Veloso Oliveira dos Santos; Frederico Pires Pinto; Stephany Martins  

10 Intraempreendedorismo: Uma análise do sistema FAET/SENAR em 

Palmas-TO 

Saulo Sardinha Machado; Flavio Augustus da Mota Pacheco  

11 A conduta do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins diante dos atos 

de litigância de má-fé em sede de recursos 

Débora Silva Barreto; Vinicius Pinheiro Marques  

 

PARTE IV 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e de Extensão da 

Faculdade Católica do Tocantins – Extensão/FACTO  

Extensão/FACTO (2017/2018)  

01 Ações Informativas sobre os benefícios dos alimentos de origem animal 

(carne, leite, ovos e mel) 

Irene Alexandre Reis; Angélica Pedrico; Kedma Nayra da Silva Marinho; Marconis 

Lima de Bessa; Watilla Mirele Dias Alves; Alex Gonçalves Nunes  

02 Disseminação das geotecnologias nas escolas de ensino médio do 

município de Palmas-TO 

Kamila Castro Milhomem; Marina Barbosa da Silva; Mariana Silva Torres; Larissa 

Odeth Vieira dos Santos; Cesar Augusto Costa Nascimento  

03 Educação sanitária como ferramenta de prevenção e controle de doenças 

tropicais negligenciadas no Tocantins 

Rodrigo Gomes Gonçalves; Benta Natânia Silva Figueiredo; Lucimara Ribeiro 

Calonga da Rosa; Hoseyas Henryck Nunes Borges; Ravanna Guida De 

Souza Pinto; Sinara Morgana Milhomem Almeida 



 

 
 

04 Importância social dos animais de companhia: Posse responsável e cão 

da alegria 

Flávio André de Lima Cilli; Karina Perehouskei Albuquerque Salgado; Benta 

Natânia Silva Figueiredo; Juliana de Souza Pinto Pieroni; Ana Paula Kothe Sinhorin  

05 Educação Ambiental em escolas públicas: Construindo gerações futuras 

mais sustentáveis 

Amanda Bertagia Franco Martins; Joselaine Viganó; Gabriel Araújo Martins; 

Genivaldo Souza Santos Filho; Hygo Jovane Borges de Oliveira; Joyne Kuhn  

06 Criação de galinhas caipiras para produção de ovos 

João Lucas da Silva Abreu; Mírian das Mercês Pereira da Silva; Kedma Nayra da 

Silva Marinho; Cássio Lopes; Cleyton de Souza Batista; Fabrício Américo; Lucas 

Sales; Luciano Lacerda  

07 A percepção socioambiental da comunidade urbana do córrego machado 

com objetivo ao desenvolvimento sustentável 

Lucas Antonio Vanderlei Amorim; José Lopes Soares Neto  

08 Aplicação da técnica agroflorestal com uso de micorrizas arbusculares em 

uma escola de ensino médio. 

Igor Lourenço Barros; Chryss Macedo Ferreira; Luis Herinque G. dos Santos; 

Amanda Cardoso Lira; Tailaine Rocha Pereira; Igor Messias Pugas; Vanessa 

Perreira da Silva; Silvania Ribeiro de Sousa  

09 Introdução à robótica educacional    

Pedro Machado Parreira Thomaz Soares; Arlenes Buzatto Delabary Spada  

10 Luz com segurança e economia 

Aline Silva Magalhães; Joelson de Araújo Delfino  

11 Turismo Tecnológico 

Bruno Raphael Martinovski; Frederico Pires Pinto; William da Costa Ramos; 

Stéphany Moraes Martins 

12 A qualificação do atendimento em MEIS e Micro-Empresas na cidade de 

Palmas: Uma ênfase nos feirantes da 304 sul em Palmas-TO 

Guilherme Bortolon Paim; Flavio Augustus da Mota Pacheco  

13 Tribunal do júri e sociedade 

Rayssa Micaelle da Silva Hawerroth; Andrea Cardinale Urani Oliveira de Morais; 

Camila Paula Rocha de Oliveira; Carolina Roveroni; Evandro Carlos Ribeiro de 

França; George Silva Oliveira; Hellen Mayana Gomes Reis; Jéssica Coelho de 

Oliveira; Kelsen Olav Batista Bruno; Rafael Madeira Nunes; Rosivânia Fonseca 

Nunes  

 



 

 
 

14 Direito Constitucional nas escolas secundárias de Palmas – TO 

Lucas Aires Araújo; Fábio Barbosa Chaves; Luana Sousa dos Santos; Sávio 

Gomes Tavares; Jayne Virgens de Andrade  

 

PARTE V 

Outras Publicações 

01 Altura da planta e da inserção da espiga do milho em consórcio com 

forrageiras no cerrado tocantinense 

Poliana Ramos da Silva; Darlânia Marinho dos Santos; Geovane Dias Xavier; Jhone 

Alves Martins; Leovegildo Caldas Carneiro; Vera Lúcia Pereira Pires; Lila Soares 

Lima; Gentil Cavalheiro Adorian  

02 Avaliação da série histórica e de índices de produtividade do milho 

safrinha no distrito de Buritirana-TO 

Gledison Boeno Macedo; Gabriel Aires Manduca Barbosa; Alexandre Bernardes de 

Oliveira; Jose Lucas Ferreira Montes; Helton Santos Da Silva; Ingergleice Machado 

De Oliveira Abreu  

03 Avaliação do banco de sementes de plantas daninhas em solos do Projeto 

São João – Tocantins 

Alana Moraes Curcino; Ana Paula Fernandes da Silva Guimarães; Daís dos Santos 

Silva; Líllian Corrêia de Oliveira; Rodrigo Alves de Souza; Yasmim Xavier de Abreu; 

Flávia Fernandes Ribeiro de Miranda  

04 Avaliação do desempenho agronômico entre duas cultivares de algodão: 

BRS 432 B2RF e BRS 433 FL B2RF 

Jeremias José Ferreira Leite; Jardhel Soares Arruda; Ivomar Lopes Oliveira; Caio 

Laércio Meyer; Warlyton Silva Martins; Gabriel Borges Martins; Lila Soares Lima; 

Evandro Reina  

05 Banco de sementes de plantas daninhas em diferentes profundidades de 

solo 

Wesley Leopoldo Martins Castanheiro; João Pedro Dias Dos Reis; Guilherme 

Borges Silva de Oliveira; Adam Nascimento Santana; Renan Almeida Braz Martins; 

Flávia Fernandes Ribeiro De Miranda  

06 Caracterização do consumo de leite em Palmas - Tocantins 

Kétuly da Silva Ataides; Irene Alexandre Reis; Luisa Adriana Dias da Silva Alves; 

Taiana de Moraes Jarenko; Angélica Pedrico  

07 Casos notificados de raiva dos herbívoros no Estado do Tocantins entre 

2012 e 2017  

 



 

 
 

Jonathan da Costa Souza; Benta Natânia Silva Figueiredo; Alik Antunes Manoel 

Pimentel; Gildon Brito Pimentel; Mariana Colle Rodrigues; Nadinny Silva Leite  

08 Casos notificados de anemia infecciosa equina no Estado do Tocantins 

(2014 a 2017) 

Thaís de Oliveira Costa; Benta Natânia Silva Figueiredo; Fernando Gabriel Lopes 

Murta; Viviani dos Santos Soares  

09 Diâmetro de colmo do milho consorciado com cultivares de capins no 

cerrado tocantinense 

Poliana Ramos da Silva; Caio Laércio Meyer; Guilherme Mota Silva; Vera Lúcia 

Pereira Pires; Leovegildo Caldas Carneiro; Jhone Alves Martins; Geovane Dias 

Xavier; Gentil Cavalheiro Adorian  

10 Influência do óleo de eucalipto citriodora no tratamento de sementes de 

feijão-caupi CV. Corujinha 

Mayons Niully Coelho Brito; Félix de Oliveira Costa; Lázaro Negreiros Lima Junior; 

Oscar Henrique Alves Barbosa; Yan Douglas Lira Queiroz; Thiago Silva Noleto; 

Flávia Fernandes R. de Miranda  

11 Interferência de plantas daninhas no cultivo da cebolinha em diferentes 

períodos de convivência 

Silvia Resplandes Santana; Arlam Fernandes da Silva; Adelmar Rodrigues de 

Andrade; Marcolino Fernandes Moraes; Natanael Barros da Silva; Renato Ribeiro; 

Flavia Fernandes Ribeiro de Miranda  

12 Microflora Fúngica associada a sementes de feijão caupi tratatadas com 

diferentes fungicidas e inseticidas 

Thaís Aires do Nascimento; Fernando Leite Gomes; Guilherme Costa Lima; 

Domingos Renato; Flávia Fernandes Ribeiro de Miranda  

13 Mosca-dos-chifres (Haematobia irritans)  na bovinocultura – uma revisão 

Lúcio André Costa Mendonça Junior; Angélica Pedrico; Pedro James Almeida 

Wolney Rodrigues; Rayan Monteiro da Silva; Weverthon Matheus Xavier de Castro; 

Yuri Marconi Silva Brito  

14 Período crítico de competição entre plantas daninhas e a cultura da 

cebolinha 

Yasmim Xavier de Abreu; Gilsomar Lino da Cruz; Mairo Célio Gomes da Silva; 

Pablo Fernandes da Silva; Ana Alice Rocha Cardoso; Flávia Fernandes Ribeiro de 

Miranda  

15 Produtividade de matéria seca de diferentes plantas de cobertura para 

plantio direto 

 



 

 
 

Isabella Lopes Ribeiro; Elvis Pieta Burget; Giovani Felipe Traesel; Gentil Cavalheiro 

Adorian 

16 Produtividade e qualidade de frutos de melão sob diferentes densidades 

de plantio 

Yeda Mendes da Silva Teles; Jéssica Ribeiro Melquiades; Alice Mendes Saraiva; 

Laides Alves Araújo; Josivan Souza Gomes; Flávia Fernandes Ribeiro de Miranda  

17 Situação epidemiológica da Leishmaniose Visceral Humana no Estado do 

Tocantins entre 2015 e 2017 

Lucimara Ribeiro Calonga da Rosa; Benta Natânia Silva Figueiredo; Hoséyas 

Henryck Nunes Borges; Gislayne Lígia Ribeiro Freitas; Camila Rosa Fonseca  

18 Temperatura do solo influenciada por diferentes plantas de cobertura 

Isabella Lopes Ribeiro; Elvis Pieta Burget; Giovani Felipe Traesel; Gentil Cavalheiro 

Adorian  

19 Uso de extratos aquosos “in vitro” no controle alternativo da fusariose do 

abacaxi 

Dariele Ribeiro dos Santos Cândido; Wanderson Souza Matos; Flávia Fernandes 

Ribeiro de Miranda  

20 Avaliação de inflorescência na cultura do algodão sob a influência da 

adubação nitrogenada (sulfato de amônio) 

Jardhel Soares Arruda; Evandro Reina; Warlyton Silva Martins; Caio Laércio 

Meyes; Jeremias José Ferreira Leite; Ivomar Lopes de Oliveira  

21 Microflora Fúngica associada a sementes de soja 

Raylene Silva Carrias Rodrigues; Jânio Marcos Rodrigues da Silva; Luziana Feitosa 

Azevedo; Francisca Vitória da Silva Torquato; Flávia Fernandes Ribeiro de Miranda  

22 Microflora Fúngica associadas a sementes de milho tratadas com Poncho® 

e Maxim Xl® 

Luziana Feitosa Azevedo; Francisca Vitória da Silva Torquato; Raylene Silva 

Carrias Rodrigues; Flávia Fernandes Ribeiro de Miranda  

23 Uso de óleo essencial de laranja no tratamento de sementes de Feijão 

Caupi preto 

Érica Miyuki Okuyama; Erilson Amorim; João Neto da Silva Cunha; Karina Adorno 

Rosa; Tassiana de Andrade Santana; Flávia Fernandes Ribeiro de Miranda  

24 Avaliação da eficiência de diferentes tratamentos biológicos na cultura da 

melancia 

Flávia Costa Marinho; Jéssica Lira de Sousa; Thayane Nascimento Coelho; 

Warlyton Silva Martins; Flávia Fernandes Ribeiro de Miranda  

 



 

 
 

25 Influência do tratamento de sementes de tomate sob uso de diferentes 

doses de extrato aquoso de alho 

Dayana Soares Guimarães; Diego Valdez Belfort Carvalho; Elvis Pieta Burgert; 

Flávia Costa Marinho; Jéssica Lira de Sousa; Thayane Nascimento Coelho; 

Warlyton Silva Martins; Flávia Fernandes Ribeiro de Miranda  

26 Emergência de plantas daninhas em diferentes profundidades do solo 

Flávia Costa Marinho; Jéssica Lira de Sousa; Karina Adorno Rosa; Rodrigo Alves 

de Souza; Thayane Nascimento Coelho; Flávia Fernandes Ribeiro de Miranda  

27 Banco de sementes de plantas daninhas em solos com cultivo de 

hortaliças 

Yasmim Xavier de Abreu; Mairo Célio Gomes da Silva; Pablo Fernandes da Silva; 

Gilsomar Lino da Cruz; Ana Alice Rocha Cardoso; Flávia Fernandes Ribeiro de 

Miranda  

28 Efeito do Bradyrhizobium, Azospirillum, Stimulate® e Bacillus no 

desenvolvimento inicial da cultura da soja (Glycine Max) 

Yasmim Xavier de Abreu; Mairo Célio Gomes da Silva; Gilsomar Lino da Cruz; 

Pablo Fernandes da Silva; João Pedro Dias; Flávia Fernandes Ribeiro de Miranda  

29 Produtos fitossanitários registrados para a cultura da goiaba 

Jardhel Soares Arruda; Warlyton Silva Martins; Jeremias José Ferreira Leite; Caio 

Laércio Meyer; Ivomar Lopes Oliveira; Karina Adorno Rosa; Larissa Aires 

Fernandes; Ingergleice Machado de Oliveira Abreu  

30 Balanço hídrico climatológico da região de Porto Nacional – TO utilizando 

as normas climatológicas de (1961 – 1990) e (1981 – 2010) 

Joanne Helen Teles da Silva; Bruna Karoliny Silva Alencar; Alexandre Barreto 

Almeida dos Santos  

31 Influencia do extrato de capim santo na germinação da berinjela 

Gabriel Borges Martins; Ingergleice Machado de Oliveira Abreu; Caio Laércio 

Meyer; Danilo Ribeiro Barbacena; Jeremias José Ferreira Leite; Lila Soares Lima; 

Monalikyson Fernando Rodrigues Barrozo; Warlyton Silva Martins  

32 Produtos fitossanitários registrados para a cultura do alface 

Caio Laércio Meyer; Warlyton Silva Martins; Jeremias José Ferreira Leite; Jardhel 

Soares Arruda; Ivomar Lopes Oliveira; Daniela Martins lima; Larissa Aires 

Fernandes; Ingergleice Machado de Oliveira Abreu  

33 Perdas econômicas por abscessos vacinais e contusões em carcaças de 

bovinos abatidos no município de Paraíso do Tocantins/TO 

Juliana Arruda Gomes Moura; Luís Flávio Silva Botelho; Mirian das Mercês Pereira; 

Hemilayne Lucena de Abreu; Irene Alexandre Reis; Cleilton Pinheiro Lacerda  

 



 

 
 

34 Perda de gotas por deriva na tecnologia de aplicação  

Flávia Costa Marinho; Jessiane Kauana Bastos Armiliato; Larissa Aires Fernandes; 

Murilo Ferreira; Thayane Nascimento Coelho; Ingergleice Machado de Oliveira 

Abreu  

35 Desenvolvimento das forrageiras Brachiaria e Andropogon 

Marcos Weigand; Eliseu Batista Guimarães; Helton Santos da Silva; Raiane Silva 

Moura Macedo; Ingergleice Machado de Oliveira Abreu  

36 Uso do Biofertilizante Aloefertil® na cultura da alface crespa aliada a 

compostagem orgânica 

Genivaldo Souza Santos Filho; Helton Santos da Silva; Ingergleice Machado de 

Oliveira Abreu  

37 Resistência do carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus a 

diferentes princípios ativos de uso tópico em bovinos de Porto Nacional – TO 

Rodrigo Gomes Gonçalves; Juliana de Sousa Pinto Pieroni; Gabriel Teodoro de 

Barros; José Vicente Pereira; Lamartim Rosa Alves; Roberto Ferreira da Silva 

Junior; Rodrigo Alves Gomes  

38 Principais ectoparasitas de equinos em haras de Xinguara-PA 

Maria Eduarda Miranda Martins; Juliana de Souza Pinto Pieroni; Júlia Milhomem 

Carvalho; Mariana Teles da Cunha; Marlon Santos Rodrigues; Matheus Oliveira 

Arraes; Rycciê Dantas; Vitor Ferreira Cavalcante Gomes  

39 Incidência de sarnas em cães no município de Palmas-TO 

Giulia Barbosa Goulart da Silva; Juliana de Souza Pinto Pieroni; Hoséyas Henryck 

Nunes Borges; Lucimara Ribeiro Calonga da Rosa; Magda Cilene Libório Miranda 

Marques; Michelly Ribeiro Camargo; Raquel Silva Moura  

40 Uso de Hidrogel no desenvolvimento da cultura da soja cultivada no Centro 

Oeste do Estado de Tocantins 

Ivomar Lopes De Oliveira; Caio Laércio Meyer; Elvis Pieta Burgert; Warlyton Silva 

Martins; Jeremias José Ferreira Leite; Jardhel Soares Arruda; Luis Henrique Froes 

Michelin  

41 Dermóide ocular em felino Sem Raça Definida (SRD): Relato de caso 

Camilla Vieira Kegler; Silmara Sanae Sakamoto de Lima; Alessandra Regina Dhom 

Pimentel de Moraes; Gabriel Lima de Almeida  

42 O Mercado brasileiro de cacau:  Entraves e perspectivas 

Luziana Feitosa Azevedo; Raylene da Silva Carrias Rodrigues; Francisca Vitória da 

Silva Torquato; Jânio Marcos Rodrigues da Silva; Thiago Magalhães de Lázari  

43 Estudo acerca do agronegócio e sua importância para o PIB brasileiro 

 



 

 
 

Adrielly Pacheco da Costa; Ráfilla Burjack Cardoso; Vitória Elisy Ribeiro de Ávila; 

Thiago Magalhães de Lazari  

44 Ocupação de Áreas de Preservação Permanente (APP) em zona urbana 

Dhayme Gonçalves Moreira dos Reis; Thiago Magalhães de Lázari  

45 Cenário da cadeia produtiva do abacaxi no Estado do Tocantins 

Kelvy Fernando Silva Colombari; Ian Carlos Morais dos Reis; Linda Clara de Fátima 

Silva; Pedro Lucas de Souza; Rafaela Pereira Soares; Ruan Clemer Coronheira 

Silva Queiroz; Vitor Medina Oliveira; Thiago Magalhães de Lázari  

46 Estudo acerca dos principais problemas da cadeia produtiva de flores 

tropicais na Central Flores de Palmas – TO 

Larissa Aires Fernandes; Warlyton Silva Martins; Cleidiane Neri Fernandes; Caio 

Laércio Meyer; Jessiane Kauana Bastos Armiliato; Jeremias José Ferreira Leite;  

Thiago Margalhães de Lázari  

47 Estudo sobre cadeia produtiva de arroz irrigado no Estado do Tocantins 

Adrielly Pacheco da Costa; Eliéser da Rocha Marques; Guilherme Soares Rosa; 

Thiago Magalhães de Lázari  

48 Cenário do uso de controle biológico no Brasil 

Gabriela Soares Araújo; Fernanda Barros Ataíde; Thiago Magalhães de Lázari  

49 A fruticultura sob as condições edafoclimáticas do Tocantins 

Beatriz Rodrigues Rocha; Ian Carlos Morais dos Reis; Jéssica Ramos Leite Lemes; 

Kelvy Fernando Silva Colombari; Ruan Clemer Coronheira Silva Queiroz; Vitor 

Medina Oliveira; Thiago Magalhães de Lázari  

50 Análise do cultivo de maracujá no Tocantins  

Pedro Lucas de Souza; Linda Clara de Fátima Silva; Ruan Clemer Coronheira Silva 

Queiroz; Beatriz Rodrigues Rocha; Jéssica Ramos Leite Lemes; Rafaela Pereira 

Soares; Vitor Medina Oliveira; Thiago Magalhães Lázari  

51 Panorama da produção de abacaxi no Brasil e as perspectivas para a 

cultura no agronegócio do Estado do Tocantins 

Hugo Castro Lima; João Vitor de Medeiros Guizzo; Lorena dos Santos Campos;    

Talita Maia Freire; Thiago Magalhães de Lázari  

52 Panorama da produção de mamão no Brasil e as perspectivas para a 

cultura no agronegócio do Estado do Tocantins 

Francisca Vitória da Silva Torquato; Thiago Magalhães de Lázari; Luziana Feitoza 

Azevedo; Raylene Silva Carrias Rodrigues  

53 Estudo do perfil dos participantes da 18° Feira de Tecnologia Agropecuária 

do Tocantins  

 



 

 
 

Cleyton de Souza Batista; Mírian das Mercês Pereira da Silva; Cássio Lopes 

Pereira; Fabrício Américo Gama; Lucas Sales Martins; Luciano Silva Lacerda  

54 Ocorrência da Brucelose Bovina no Estado do Tocantins de 2014 a 2017 

Amanda Jury Nakamura; Benta Natânia Silva Figueiredo; Fábio Fabricio Silva 

Oliveira  

55 Levantamento populacional de plantas daninhas sob diferentes 

profundidades 

Rogério Fonseca Zottis; Arthur Figueiredo Chavaglia; Luan Victor Barbosa; 

Gustavo Genuíno Costa Albuquerque; Higor Gomes da Cunha; José Lucas Ferreira 

Montes; João Batista Costa e Silva; Flávia Fernandes Ribeiro de Miranda  

56 Avaliação da resistência do solo com a utilização de penetrômetro de 

impacto 

Danilo Ribeiro Barbacena; César Augusto Costa Nascimento; Thalles Ferreira do 

Nascimento; Richard Antônio Souza Mesquita; Lila Soares Lima; Luciano Cardoso 

de França  

57 Principais ectoparasitas na bovinocultura de corte no município da Lagoa 

da Confusão-TO 

Camila Rosa Fonseca; Juliana de Souza Pinto Pieroni; Átila Bonfim Ferreira 

Cavalcante; Celso Gonçalves Ferreira Junior; Gustavo Cordeiro Freire Farias; Hugo 

Oliveira de Miranda; Marcos Oliveira de Souza Junior  

58 Apresentação dos modelos de carrinhos (robô): Explicação, 

funcionamento e montagem 

Dário Gois Marques; Pedro Miranda da Silva; Paulo Henrique Reis; Hytallo Ribeiro 

Praseres; Fernando Alves de Godoy  

59 Controle da Cochliomyia hominivorax (mosca da bicheira) em bovinos  

Orlando José Vieira Neto; Angélica Pedrico; Alex de Sousa Xavier; Fabiana 

Rodrigues Macêdo; Igor Filipe Siqueira de Souza Guimarães; Luana Machado 

Porto Lacerda; Mariele Ferreira de Carvalho  

60 Arte, Estética e Arquitetura 

José Ademilson dos Santos Junior; Adriano Alves da Silva  

61 Automação do sistema de refrigeração dos ar condicionados da Faculdade 

Católica do Tocantins 

Warley Alves de Sousa; Vagner Alves da Silva; Rodrigo Kleber Barbosa Queiroz; 

Ricardo Carvalho Silva; Kayo Max Pereira Lopes; Ruan Carlos Messias Soares  

62 Avaliação da qualidade do efluente da ETE compacta do Campus II da 

Faculdade Católica do Tocantins em Palmas – TO 

Rayara Maria Alves Madalena; Sebastião Nolêto Júnior  



 

 
 

63 Implantação de seccionalizador digital em redes de distribuição, visando a 

melhoria dos índices de continuidade e fornecimento de energia elétrica 

Elpidio Antunes de Assis; Vagner Alves Da Silva; Gabriel Henrick Viana Viana  

64 Medidores eletrônicos do consumo de energia elétrica/potência de 

equipamentos residenciais 

Kaito Nunes Paiva; Vagner Alves da Silva;Gustavo Aires de Macedo; Lincoln Falcão 

Neres de Oliveira; Jeferson Nunes Paiva  

65 Programa de cursos para capacitação em desenvolvimento de aplicativos 

para a plataforma Apple 

Athos Alencar de Almeida; Silvano Maneck Malfatti  

66 Religador automático monofásico – TripSaver 

Alexandre Fortaleza Carvalho; Leonam Lima Firmo; Vagner Alves da Silva  

67 Sistema de automação para refrigeração industrial através da plataforma 

arduino 

Charles Ferreira Silva; Vagner Alves da Silva; Erick Rodrigues de Carvalho Chaves; 

Luis Eduardo da Silva Martins; Pedro Machado Parreira Thomaz Soares; Rafael 

Almeida da Costa Ribeiro  

68 Resultados de aplicação de metodologia 5S em área operacional de 

empresa de transbordo de grãos 

Jéssica Pereira Milhomem; Maurício Araujo Castilho  

69 Amplificador operacional com interruptor acionado por um aplauso 

Hyanara Evangelista Oliveira; Samantha Coelho de Moura; Vagner Alves da Silva  

70 Proposta para a aplicação de modelos de perda de solo por erosão em 

regiões das dunas do Jalapão 

Jessica Batista Peixoto; Alexandre Cerqueira de Jesus  

71 Automação residencial com arduino e aplicativo celular: Explicação, 

funcionamento e montagem 

Isaías Alves Araújo Macêdo Neto; Dário Gois Marques; Pedro Miranda da Silva  

72 A competência e o saber docente: Uma discussão teórica 

Anna Carolina Coury Pacheco; Flavio Augustus da Mota Pacheco  

73 A qualidade na prestação de serviço em uma auto peças na cidade de Porto 

Nacional-TO 

Maicon Gomes Vilarinho; Flavio Augustus da Mota Pacheco; Anna Carolina Coury 

Pacheco  

74 As práticas de marketing digital utilizadas pelos consultórios 

odontológicos na cidade de Porto Nacional-TO 



 

 
 

Stefanny Suzerainny Lopes Souto Pereira; Flavio Augustus da Mota Pacheco; Anna 

Carolina Coury Pacheco  

75 Clima organizacional: um estudo sobre a concepção dos servidores da 

superintendência de um banco público na cidade de Palmas – TO. 

Flavio Augustus da Mota Pacheco; Patrícia Evangelista da Silva  

76 CRM no relacionamento com cliente: As práticas vivenciadas por micro e 

pequenas empresas na cidade de Palmas – TO 

Sérgio Jach Júnior; Flavio Augustus da Mota Pacheco  

77 Franchising: Um estudo exploratório 

Marilza Mota; Flavio Augustus da Mota Pacheco; Anna Carolina Coury Pacheco  

78 Marketing de Relacionamento: Um estudo feito em uma empresa de 

prestação de serviços em Palmas – TO 

Jefferson Marlon Felix Siqueira; Flavio Augustus da Mota Pacheco; Anna Carolina 

Coury Pacheco  

79 Memórias do Administrador: História oral sobre a evolução do curso 

bacharelado em Administração na cidade de Palmas-To 

Anna Carolina Coury Pacheco; Flavio Augustus da Mota Pacheco; Jocyléia 

Santana dos Santos  

80 O comportamento do consumidor no mercado virtual: Um estudo com os 

acadêmicos do curso de Administração 

Liz Santos Melo; Flavio Augustus da Mota Pacheco  

81 O Conselheiro Municipal de Saúde em Palmas-TO, como agente 

fiscalizador do orçamento público no ano de 2017. 

Rerickson de Almeida Santiago; Dagmar Albertina Gemelli  

82 O marketing de relacionamento na franquia Chiquinhos Sorvetes de Porto 

Nacional – TO 

Isabela Maciel dos Santos; Flavio Augustus da Mota Pacheco  

83 O uso de materiais gráficos por consultórios odontológicos em Porto 

Nacional-TO 

Flavio Augustus da Mota Pacheco; Mayara Palomma Rodrigues Lemos  

84 A Presunção de Inocência e as mídias sociais 

Thaís Almeida de Aguiar; Karine Alves Gonçalves Mota  

85 Análise do Direito de Superfície na perspectiva do princípio da função 

social da propriedade 

Wilda Barbosa Nóia; Airton Aloisio Shutz; Valdirene Cassia da Silva  

 



 

 
 

86 Estrangeiros e refugiados no Brasil: uma reflexão sobre seus direitos 

frente às inovações legislativas 

Sarah Araújo Ferreira; Thiago Pacheco Santos Gil Alves; Igor de Andrade Barbosa  

87 Incongruência de gênero na infância: A paridade de tratamento em razão 

da isonomia constitucional 

Alan Vargas da cunha; Geovanna Esteves Morais; Priscila Madruga Ribeiro 

Gonçalves – ULBRA  
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Seleção De Plantas De Cobertura De Taludes De Viveiros 

Escavados Para Piscicultura 

Leovegildo Caldas Carneiro12, Vitor Del Alamo Guarda1, Fabrício Pereira 

Rezende1, Peter Gaberz Kirschnik2 

 

Resumo 

O experimento foi conduzido no Campo Experimental em Aquicultura da 
Embrapa Pesca e Aquicultura, Palmas/TO. Foram avaliados 14 acessos de 
plantas forrageiras nativas, dos gêneros Axonopus, Paspalum e Arachis, mais 
um controle positivo (grama esmeralda, Zoysia  japonica) e um controle negativo 
(solo desprotegido), em DBC com três repetições de cada tratamento. Foram 
avaliados a altura do dossel, a velocidade de cobertura do solo e a eficácia no 
controle da erosão. Cada unidade experimental compreendeu 3 m², e as mudas 
espaçados entre si por 15 cm. As avaliações foram realizadas semanalmente e 
antecedendo os cortes e teve duração de três anos completos (ciclos 2015-2016, 
2016-2017 e 2017-2018). Confirmou-se que os acessos BRA-25216, BRA-
06467, BRA-19178 e BRA-23566 todos do gênero Paspalum, obtiveram os 
melhores resultados, demonstrando grande potencial para uso na proteção 
taludes de viveiros aquícolas.  
 
Palavras-chave: Paspalum, Axonopus, Arachis, forrageiras, aquicultura, 

proteção de solo 

 

Introdução 

A cobertura vegetal é necessária para proteção de taludes, o uso de 

forrageiras serve para evitar a erosão e ou assoreamento dos viveiros 

escavados, visto que as operações de manutenção e reforma aumentam os 

custos da produção aquícola.  

 Os taludes dos viveiros escavados têm um grau de declividade de 1:1 a 

2:1, sendo um fator que contribui para o processo erosivo em caso de solo 

desprotegido. Sem a cobertura vegetal em pouco tempo uma camada de solo 

será retirada (BERTONI, LOMBARDI NETO, 2005), o que demandará reformas 

de reestruturação que corresponde a custos. As cultivares ou acessos com 

                                                           
1 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa Pesca e Aquicultura, Núcleo Temático de 
Pesca e Aquicultura; leocaldas_2015@outlook.com; vitor.guarda@embrapa.br; 
fabricio.rezende@embrapa.br. 
2 Faculdade Católica do Tocantins – FACTO, Curso de Zootecnia; peter@catolica-to.edu.br 
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crescimento em altura de dossel ou higrófilas, demandam manutenções 

frequentes através da roçagem e do corte das ramas que se estendem pela 

lâmina d’água do viveiro, o que também representa custos.  

  A seleção de acessos objetiva caracterizar acessos de forrageiras nativas 

dos gêneros Arachis, Paspalum e Axonopus que tenham rápida capacidade de 

cobertura de solo e reduzido crescimento em altura para proteção de taludes de 

viveiros escavados em piscicultura com ausência de crescimento higrófila e 

eficácia no controle da erosão. O manejo facilitado com redução dos custos de 

manutenção, melhorando a eficiência do negócio e previne a erosão. 

 

Metodologia 

O experimento foi conduzido no Campo Experimental em Aquicultura da 

Embrapa Pesca e Aquicultura, Palmas/TO. Foram avaliados 14 acessos de 

plantas forrageiras nativas, sendo 4 de Axonopus sp, 6 de Paspalum sp e 4 de 

Arachis sp, mais uma testemunha, a cultivar comercial de grama esmeralda 

(Zoysia japonica), espécie mais utilizada para esse fim. 

Os acessos de gramíneas tiveram origem de acessos pré-selecionados 

no projeto Valoração de genótipos: acessos de espécies nativas de Paspalum 

como fonte de cultivares para fins paisagísticos e de recobrimento de superfícies 

de solo liderado pela Embrapa Pecuária Sudeste (São Carlos/SP), de espécies 

de Paspalum e Axonopus. Os acessos de Arachis vieram do banco de 

germoplasma desse gênero localizado na Embrapa Acre. Os experimentos 

seguiram delineamento em blocos inteiramente casualizados com 4 repetições 

de cada tratamento.  

Os cortes foram feitos a 5 cm de altura do solo com o auxílio de uma 

roçadeira costal, os quais foram realizados sempre que o dossel atingiu 20 cm 

de altura. A altura foi medida com o auxílio de folha transparência e régua, 

medindo-se os 4 vértices da folha e extraindo-se uma média. Foram tomadas 3 

medidas de altura por unidade experimental para obtenção da altura de dossel 

de cada repetição. 

As larguras entre taludes são de 4 m e a borda livre entre 30 cm e 50 cm 

(Ono et al., 2005). Desse modo, cada unidade experimental compreendeu 3 m² 

(1,5 m x 2,0 m), sendo que as plantas foram implantadas 0,50 cm na região de 
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declive e 1,0 m na região plana no talude, com 2,0 m de comprimento. 

Propágulos vegetativos (mudas) dos 14 acessos e cultivar comercial foram 

plantados no início da primavera de 2014, espaçados entre si por 15 cm. 

Amostras de solo foram coletadas e a área teve sua fertilidade corrigida quanto 

aos níveis de Ca, Mg, P e K, com base em análise química do solo, buscando-

se o nível de 50% saturação por bases, níveis de fósforo acima de 10 mg/dm³ e 

potássio acima de 50 mg/dm³. Além disso, as parcelas receberam adubação 

nitrogenada equivalente a 30 kg/ha/ano na forma de uréia 30 dias após o plantio, 

com o objetivo de aumentar a velocidade de crescimento para cobertura inicial 

do solo. 

Foram avaliadas: velocidade de cobertura do solo, produção de biomassa, 

composição botânica e morfológica da biomassa, relação folha:colmo, altura de 

dossel, Índice de Área Foliar (IAF), Área foliar Específica (AFE), Razão Área 

Foliar (RAF), Razão Peso Foliar (RPF) e também foi determinada a concentração 

de clorofila das plantas. Todas as avaliações foram realizadas acompanhando o 

intervalo de cortes e teve duração de dois anos agrícolas completos (2016-2017 

e 2017-2018).  

 A velocidade de cobertura do solo foi monitorada semanalmente, pelo 

número de semanas a partir do plantio para que os acessos para a total 

cobertura da área das suas respectivas parcelas. Para isso, nas primeiras 52 

semanas, visitas semanais foram realizadas na área do experimento. 

A produção de biomassa foi realizada através da coleta de toda a 

forragem presente em área de 0,3 m² com um auxílio de retângulo metálico. A 

amostra foi utilizada para a determinação de matéria seca (MS), composição 

botânica e morfológica, separando os componentes em folha, colmo e material 

morto. 

 Após a coleta, todos os dados foram tabulados em planilhas eletrônicas. 

Os resultados foram comparados pela análise de variância ao nível de 5% de 

significância com o pacote estatístico SAS® (Statistical Analysis System) versão 

8.2 para Windows®.  

 

Resultados e Discussão 
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Durante 173 dias foram coletados dados pluviométricos na própria área 

experimental, onde obtivemos uma média diária de 6,8 mm de chuva. 

Observando numericamente esse dado, percebemos que o volume de chuvas 

nesse período não foi alto, havendo um fator agravante, uma vez que a maior 

parte desse volume foi acumulada num período muito curto, como as chuvas que 

ocorreram nos meses de janeiro e fevereiro, com um volume mensal variando 

de 248 e 329 mm de chuva, respectivamente. Tendo isso em vista, a eficiência 

da cobertura do talude foi razoável pois, mesmo com o solo compactado e esse 

grande volume de chuva em um intervalo de tempo muito curto, houve, de forma 

gradativa, uma erosão no solo desprotegido, o que aumentará, posteriormente, 

os custos com a manutenção e reformas desses taludes.  

 Ainda se constatou nas observações feitas que houve a presença de 

plantas invasoras de 0,5% a 15% nas áreas de cada repetição, sendo as plantas 

do gênero Callopogonium as mais abundantes nas infestações. Com isso, fez-

se necessária essa análise para verificar o grau de resiliência dos acessos de 

forrageiras frente às plantas invasoras ao ponto de comprometer poderá 

capacidade de proteção do solo.  

 Os acessos BRA-25216, BRA-06467, BRA-19178 e BRA-23566, todos do 

gênero Paspalum, tiveram cobertura de solo superior a planta controle e altura 

de dossel inferior a 20 cm. A cobertura do solo com uma planta com alta 

densidade de perfilhamento além de controlar as ações dos processos erosivos, 

reprime plantas invasoras por meio do sombreamento (TOKESHI, 1986). Dessa 

forma, os quatro acessos demonstraram potencial para conter a erosão nos 

taludes de viveiros escavados. 

 

Conclusões 

Os acessos BRA-25216, BRA-06467, BRA-19178 e BRA-23566, do 

gênero Paspalum, tiveram crescimento ideal em altura, não apresentando 

características higrofílicas e foram eficazes no controle de erosão. 
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Utilização De Imagens Aéreas De Alta Resolução Obtidas Com 
Uso De Drone Para Identificação De Nematóides Na Cultura Da 

Soja 
 

Danilo Ribeiro Barbacena¹; César Nascimento²; Thalles Ferreira3; 

Richard³; Antônio Lila Soares3; Luciano Cardoso3;. 

  O desenvolvimento dos veículos aéreos não tripulados (VANT) surgiu 
como uma importante opção neste setor e sua aplicação na área agrícola e em 
missões de reconhecimento vêm sendo favorecida e facilitada pelo atual estágio 
de desenvolvimento tecnológico, principalmente pela redução do custo e do 
tamanho dos equipamentos e pela necessidade de otimização da produção 
agrícola. A área para realização dos voos e coleta foi realizada na fazenda 
Tarumã, localizada no Distrito de Buritirana. No trabalho foi utilizado um  Drone 
Inspiron 1 da marca Dji, que é equipado com sensor óptico de 12 Mega Pixel. O 
voô foi realizado dia 28/04/2018 e teve uma duração de 1 hora. Após a realização 
dos voos necessários no estudo, foi coletadas várias imagens da área com 
respectivas coordenadas em geoteg. Para obtenção das imagens, foi efetuado 
um plano de voo em softare. O passo seguinte foi a utilização do software de 
processamento de imagens Photoscan, onde todas as imagens serão unidas e 
formará um ortomosaico georreferenciado Devido a mão-de-obra escassa  e a 
falta de computadores potentes para a realização do trabalho, esse traz 
resultados preliminares. Após o trabalho podemos concluir que o VANT, se torna 
uma ferramenta fundamental para realização de análises de uma área, e 
consequentemente, a previsão de prejuízos causados por patógenos.  

 

Palavras-Chaves:  Drone, Buritirana, Patógenos 

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 (COLOMINA, P. MOLINA, 2014). 

 A Geotecnologia constitui-se como o conjunto de tecnologias que 

manipulam dados e informações sobre feições e/ou fenômenos. Estes possuem 

um vínculo com o espaço (MENDONÇA et al, 2011). 

Associado a este o conceito, o Sensoriamento Remoto que é o conjunto de 

técnicas destinado à obtenção de informação sobre objetos, sem que haja 

contato físico com eles (CÂMARA & MEDEIROS, 1996). 
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 Visando à adaptação e à aplicação desse novo conceito, criou-se a 

necessidade da disponibilização de dados espaço-temporal precisos em um 

sistema de referência relacionado à superfície (MEDEIROS, 2007). 

Segundo FONTES (2005), o conceito de fotografia aérea, a aerofotogrametria, 

refere-se às operações realizadas com fotografias da superfície terrestre, obtidas 

por uma. 

 Por outro lado, o VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado) é a terminologia 

oficial prevista pelos órgãos reguladores brasileiros do transporte aéreo para 

definir este tipo de veículo (DELAMURA, 2015).  

Os Drones, em virtude da sua capacidade de assumir missões de alto risco e 

baixo custo em relação à aeronave tripulada, tem-se tornado uma proposta ideal 

para novas tecnologias (JORGE, et al, 2011).  

 O desenvolvimento dos veículos aéreos não tripulados (VANT) surgiu 

como uma importante opção neste setor e sua aplicação na área agrícola e em 

missões de reconhecimento vêm sendo favorecida e facilitada pelo atual estágio 

de desenvolvimento tecnológico, principalmente pela redução do custo e do 

tamanho dos equipamentos e pela necessidade de otimização da produção 

agrícola. 

  

 Objetivou-se com esse trabalho a UTILIZAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS 

DE ALTA RESOLUÇÃO OBTIDAS COM USO DE DRONE PARA 

IDENTIFICAÇÃO DE NEMATÓIDES NA CULTURA DA SOJA 

 

Metodologia 

A área para realização dos voos e coleta dos dados foi realizada na 

fazenda Tarumã, localizada no Distrito de Buritirana. Estando a sede com as 

seguintes coordenadas geográficas 10°12'36.97"S 47°51'36.75"O.  

Antecipadamente foi realizado um contato com o responsável pela propriedade 

para a escolha da melhor área para o levantamento. 

 No trabalho foi utilizado um Drone Inspiron 1 da marca Dji, que é equipado 

com sensor óptico de 12 Mega Pixel, possui sistema de localização por GPS, 

bússola, barômetro e giroscópio, todos componentes do sistema inercial da 

aeronave. O voô foi realizado dia 28/04/2018 e teve uma duração de 1 hora. 



 

 

26 

Onde foi realizado 3 voôs parcelados de 20 minutos cada sendo gerado no total 

568. 2 

qPara obtenção das imagens, foi efetuado um plano de voo em software de 

planejamento de missão na área de interesse. A tomada das imagens será 

totalmente de forma autônoma com altitude que pode variar de 100 a 120 metros 

e obedecerão aos princípios da sobreposição lateral e longitudinal, onde será 

adotado o valor de 70 e 80 % respectivamente. 

 Após a realização dos voos necessários no estudo, foram coletadas várias 

imagens da área com respectivas coordenadas em geoteg. O passo seguinte foi 

a utilização do software de processamento de imagens Photoscan, onde todas 

as imagens serão unidas e formará um ortomosaico georreferenciado onde 

abrangerá toda a área de interesse.   

 Devido a mão-de-obra escassa e a falta de computadores potentes para 

a realização do trabalho, esse traz resultados preliminares. 

  

Resultados e Discussões 

 De acordo com a imagem 1.  Podemos observar que temos duas 

colorações prévias sendo uma amarela outra verde, a coloração amarela pode 

ser falhas de plantio ou também plantas não fotossinteticamente ativa (NFA). 

Que nos dá o indício, de deficiência nutricional, sintomatologia patogênica e 

entre outras. Segundo o Software QGIS cerca de 28% da área contém essa 

colorimetria amarela.  Dentro dessa percentagem entra as folhas com sintomas 

de Nematóide das mais variadas espécies. 
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Imagem 1. Ortomosaico gerado pelo Drone Inspiron Dji 1 no pivô da fazenda Tarumã, 

Distrito de Buritirana- Palmas-TO. 

  O próximo passo para resultados concretos é a utilização de Índices de 

Vegetação (NVDI) que nos traz bandas do infra-vermelho, capaz de “filtrar” e nos 

trazer as NFA presente na imagem. 

 

Conclusões 

Após o trabalho podemos concluir que o VANT, se torna uma ferramenta 

fundamental para realização de análises de uma área, e consequentemente, a 

previsão de prejuízos causados por patógenos. 

Mesmo com resultados não finalizados podemos observar a definição que o 

ortomosaico nos traz não só no aspecto da aferição de sintomas de doenças nas 

plantas, mas também na eficiência de plantio, pois podemos observar falhas no 

stand de plantas.  
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RESUMO 

  

Esta pesquisa tem por objetivo descrever aspectos da Gestão Estratégica 
presentes em escritórios advocacias na cidade de Palmas-TO. Os objetivos 
específicos são; os de apontar o uso dos fatores norteadores pelos escritórios 
de advocacia; detectar as estratégias genéricas de Michael Porter presente nos 
escritórios e levantar os hábitos de planejamento presentes nos escritórios. A 
metodologia de estudo é uma pesquisa aplicada, exploratória e para sua 
operacionalização, foi utilizada a pesquisa de campo. Para a coleta dos dados, 
foi solicitado a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) a relação dos escritórios 
que atualmente estão autorizados a atuar em Palmas -TO. Obtida essa relação 
foram utilizados formulários contendo doze questões, referente ao tema e 
objetivos da pesquisa, os mesmos foram respondidos pelos gestores da 
organização e os resultados tabulados no excel. Pode-se perceber com este 
estudo, que os gestores dos escritórios reconhecem a importância, de se 
atentarem para o planejamento estratégico na organização, para maior 
produtividade e efetividade na qualidade dos serviços, no entanto constata-se 
uma carência em sua aplicabilidade nestes ambientes.  
 
Palavras-chave: Gestão Estratégica, judiciário, gestão, escritórios. 

  

INTRODUÇÃO 

 

Considerando o desenvolvimento econômico nacional, as organizações 

tendem a restabelecer suas bases para o contexto da competição. Contudo faz-

se necessário a utilização de ferramentas estratégicas para alcançar os objetivos 

e guiar as ações, possibilitando um melhoramento contínuo da organização.  

 O termo estratégia tem origem grega e esteve associada às atividades 

militares. Sua incorporação pela literatura gerencial se dará principalmente a 

partir dos anos 50, numa orientação afinada com discurso filosófico 

mailto:flavio@catolica-to.edu.br
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preponderante da administração cientifica de Taylor, Fayol e seus seguidores 

(MAXIMIANO, 2000, p. 268). Segundo os pensamentos de Pereira (2009), a 

gestão estratégica propõe um alinhamento entre a eficácia e eficiência para 

alcançar os objetivos a curto e longo prazo. A mesma permite que a organização 

enfrente o mercado competitivo e turbulento, utilizando-se de recursos internos 

e das competências dos colaboradores de forma sistematizada e objetiva, 

proporcionando, mais qualificação e comprometimento de todos os envolvidos 

no ambiente organizacional. Compartilhando desse pensamento Mintzberg e 

Quinn (2006), menciona o termo estratégia para administrar conflitos dentro das 

organizações. A implantação da estratégia permite aos gestores e colaboradores 

um comprometimento profundo com a organização, facilitando a superação dos 

concorrentes, podendo assim obter retornos em sentido absoluto a longo prazo 

(PORTER. 1999). Para aplicação dessas estratégias o gestor pode recorrer ao 

planejamento estratégico, benchmarking e balanced scorecard. O Planejamento 

estratégico está relacionado ao alcance dos objetivos a longo prazo, tendo em 

vista que toda ação afeta diretamente a organização como um todo. O mesmo 

se destaca por ser um processo contínuo, sistemático, organizado e capaz de 

prever o futuro, de tal forma que as decisões minimizem os riscos. Por vez o 

Benchmarking que permite a organização identificar a solução de inúmeros 

problemas associados ao processo geral da empresa e ainda permite o 

aperfeiçoamento organizacional, o mesmo consiste em um processo de 

pesquisa, contínuo e sistemático, no qual a organização realiza comparações de 

seus produtos e processos com outras organizações reconhecidas como 

representantes das melhores práticas administrativas. E por último e não menos 

importante o Balanced Scored que permite aos colaboradores da organização 

saibam o que fazer e de que forma suas ações impactam no desempenho 

organizacional. A intenção é canalizar os esforços, evitando dispersão das ações 

e recursos empreendidos em prol da implementação da estratégia. Quando bem 

aplicadas e integradas essas ferramentas formam uma blindagem de qualidade 

dos serviços da organização, disseminando e facilitando a implementação das 

melhores formas de gestão organizacional. Assim este estudo possui como 

objetivo descrever o comportamento em gestão estratégica dos escritórios de 

advocacia na cidade de Palmas 
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MATERIAL E MÉTODOS 

  

O estudo deve como tipos de pesquisa bibliográfica, descritiva, exploratória e de 

campo.  A população deste estudo compreende os escritórios listados na cidade 

de Palmas, o mesmo foi disponibilizado via e-mail, após solicitação formal na 

OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Na relação foram disponibilizados os 

nomes de todos os escritórios inscritos regularmente na OAB. Dos 230 (duzentos 

e trinta) escritórios na relação apenas 34 (trinta e quatro) possuem e-mail, os 

quais foram utilizados como forma de contato, para que assim pudesse ser 

realizado um filtro para aplicação do questionário. Foi aplicado questionário 

estruturado com perguntas fechadas. Dos 34 questionários enviados, 24 

responderam a pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A população do estudo foi composta por escritórios de advocacia em 

Palmas-TO, totalizando duzentos e trinta escritórios. Dos quais trinta e seis 

gestores responderam o questionário, por vez estruturado em três partes, sendo: 

(I) que consiste em verificar o quantitativo de advogados que os escritórios são 

compostos, (II) objetiva apontar os fatores norteadores presentes nos escritórios; 

(III) que tem por objetivo levantar os hábitos de planejamento nos escritórios. O 

formulário foi tabulado via excel. 

 

 

 Conforme análise do Gráfico 1, dados apontam que; 77,8% dos escritórios 

possuem uma média de 2 (dois) a 5 (cinco) advogados na cidade de Palmas e 

outros 16,7% que possuem em média de 6 (seis) a 10 (dez) advogados, sendo 



 

 

32 

que as funções são realizadas de forma cumulativa, alguns dos proprietários 

responderam que um advogado pode atender a várias demandas de uma única 

vez, passando a ter mais tarefas entre suas responsabilidades.  

 

 

 Em relação ao estudo apontado no gráfico 2, verificou-se que 41,7% dos 

gestores dos escritórios acreditam ter a missão da organização mentalizada, 

porém considera uma deficiência quanto a divulgação dentro do escritório, e 

outros 30,6 % dos advogados mentalizam e fazem a divulgação dentro da 

empresa. A missão determina a razão principal de ser da empresa e como ela 

espera ser reconhecida pelos clientes.  

 

 

 

 Em relação ao estudo apontado no gráfico 3, verificou-se que 47,2% dos 

gestores dos escritórios acreditam ter a visão da organização mentalizada, 

porém considera uma deficiência quanto a divulgação dentro do escritório, e 

outros 33,3 % dos advogados mentalizam e fazem a divulgação dentro da 

empresa. A partir da visão os colaboradores poderão se identificar ou não com 

a empresa, a mesma traduz os objetivos de médio e longo prazo viáveis e 

passíveis de serem alcançados.  
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Conforme estudo apontado no gráfico 04, verifica-se que 36% dos 

advogados se reúnem com seus clientes somente quando necessário, 27% 

promovem reuniões periódicas para colocar o cliente a par do andamento 

processual, 25% possui uma proximidade muito forte com seus clientes, 6% 

limitam-se apenas a assuntos profissionais com seus e clientes e outros 6% 

mantêm os clientes informados em tempo real do andamento processual. 

Conforme estudo apontado no gráfico 05, verifica-se que 66,7% dos 

gestores dos escritórios planejam, porém não tem o hábito de documentar. Este 

mesmo resultado da pesquisa aponta que 22,2% fazem planejamento e tem o 

hábito de documentar, enquanto outros 11,1% não tem o hábito de planejar 

devido à falta de tempo.  

                 

Conforme estudo apontado no gráfico 06, verifica-se que 41,7% os 

advogados acreditam ter para ter dificuldades para planejar devido à falta de 

conhecimento sobre a ferramenta adequada a ser utilizada no ambiente 

organizacional, outros 30,6 % concordam que a falta de tempo seja outro 

relevante fator, seguido por 19,4% que acreditam ser fator motivador da falta de 

planejamento é o desinteresse dos colaboradores.  
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. 

 

 

Tendo por base as ferramentas da administração empresarial, verifica-se 

que os gestores possuem dificuldades para fazer o planejamento devido ao 

desconhecimento de ferramentas de gestão que poderiam auxiliá-los na 

elaboração de planos de ação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo objetivou apontar o uso dos fatores norteadores pelos 

escritórios de advocacia; detectar as estratégias genéricas de Michael Porter 

presente nos escritórios e levantar os hábitos de planejamento presentes nos 

escritórios. O estudo foi realizado em trinta e seis escritórios de advocacia de 

Palmas-Tocantins. Com base nas informações coletadas foi possível identificar 

que a maioria dos escritórios de advocacia em Palmas possuem no máximo 

cinco pessoas atuando diretamente na organização, a maioria dos advogados 

são bacharéis, com alguma especialização. Com base na análise das 

informações coletas, pode-se inferir que a maioria dos gestores dos escritórios 

não possuem o hábito da elaboração do planejamento estratégico 

organizacional, tendo em vista que os mesmos não possuem os itens bases para 

iniciar um planejamento, como; missão, visão, valores e princípios, e aqueles 

que possui implantado, dificilmente conscientiza os colaboradores da 

importância na trajetória empresarial. Em relação a estratégia de liderança no 

custo total, verifica- se pontos positivos em relação ao preço, uma vez que os 

mesmos possuem o hábito de negociar com os clientes as melhores formas de 

pagamento. Em relação a estratégia em diferenciação verifica-se alguns pontos 

negativos, tendo em vista o pouco investimento na imagem dos escritórios, para 
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diversificar no atendimento aos clientes diante dos demais escritórios entrantes 

no mercado. Em relação a estratégia em enfoque, verifica-se pontos positivos, 

tendo em vista que os gestores buscam atender aos mais variados segmentos, 

tanto no atendimento, quanto na diversificação dos preços, proporcionando 

acessibilidade as mais variadas classes sociais, 
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RESUMO 

A Lei nº 9.099/1995 integra a base normativa do microssistemas dos juizados 
especiais, sendo a referida legislação criada de modo a proporcionar um 
procedimento célere para demandas judicias de menor complexidade. O Código 
de Processo Civil, aplicado de forma supletiva e subsidiário, prevê no art. 190 o 
denominado negócio jurídico processual. O problema de pesquisa cinge no 
questionamento: os negócios jurídicos processuais são compatíveis com o 
procedimento previsto na lei dos Juizados Especiais Cíveis? Nesse sentido o 
objetivo geral da pesquisa reside em analisar a eventual (in)compatibilidade do 
negócio jurídico processual no Juizado Especial Cível. O método utilizado foi o 
dedutivo, sendo que a pesquisa tem finalidade exploratória e caracteriza-se por 
ser do tipo qualitativa, com fonte de dados obtidos em documentos (legislação e 
doutrina disponibilizados em meios físicos ou eletrônicos). Ao final da pesquisa 
conclui-se que os negócios jurídicos processuais podem ser aplicados aos 
juizados especiais cíveis, não existindo a priori incompatibilidade com seus 
princípios norteadores. 
 
Palavras-chave: Princípio da cooperação; Juizado Especial; Negócio Jurídico. 
 

INTRODUÇÃO 

 
Com o advento da Lei dos Juizados Especiais Cíveis órgão para processar e 

julgar causas de menor complexidade e pequeno valor, norteado por princípios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade foi 

instrumento necessário a desburocratização do judiciário, de modo a possibilitar 

o acesso à justiça para a população mais carente.  

Por outro lado, o tema dos negócios jurídicos processuais ganhou grande 

destaque com o Novo Código de Processo Civil. Com ele, será possível que as 

partes e o julgador modulem o procedimento à realidade do caso concreto, 
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adaptando-o às necessidades processuais das partes, a fim de proporcionar 

uma efetiva e adequada entrega da prestação jurisdicional.  

O art. 190 do NCPC consagra essa atipicidade dos negócios jurídicos 

processuais, de modo que eles poderão ser celebrados antes ou durante a 

instauração do processo e mudar seu trâmite regular, adaptando-o às suas 

necessidades e, consequentemente, permitindo a melhor resolução do caso 

concreto marcado pelo ajuste de vontades.  

Diante desse contexto o problema central da pesquisa reside na indagação: os 

negócios jurídicos processuais são compatíveis com o procedimento previsto na 

lei dos Juizados Especiais Cíveis?  

A partir dos comandos contidos nos arts. 13/15 da Lei nº 13.105/2015, vem 

sendo admitido, em linhas gerais, a aplicação do Novo CPC nos processos 

eleitorais, trabalhistas, administrativos e tributários. A respeito do rito 

sumaríssimo, dos juizados especiais, torna-se imperioso uma análise mais 

profunda se de igual modo a aplicação subsidiária e supletiva também seria 

pertinente, já que a originária Lei nº 9.099/95 foi criada a partir da própria 

disciplina do CPC/1973 para causas de menor potencial econômico.   

 

METODOLOGIA 
 
O método utilizado na pesquisa foi o dedutivo uma vez que inicialmente buscou-

se as premissas teóricas do rito do procedimento dos juizados especiais cíveis, 

contidos na Lei nº 9.099/1995, e as finalidades dos negócios jurídicos 

processuais para, em momento posterior, concatenar as ideias e fazer juízos de 

afirmação de suas eventuais compatibilidades ou incompatibilidades.  

Tem-se também que a pesquisa se caracterizou por ser exploratória na medida 

que os termos contidos nas legislações, tanto na Lei nº 9.099/1995 como no 

CPC/2015, não foram conceituados pelo legislador. Assim buscou-se na doutrina 

pátria investigar os sentidos dos termos relacionados aos princípios dos juizados 

especiais cíveis e do próprio negócio jurídico processual (expressão consagrada 

no art. 190 do CPC). Assim, também fica evidente que a fonte de dados da 

pesquisa foi a utilização de livros, artigos e legislações disponibilizadas tanto em 

meio físico (impresso) como eletrônico, demarcando a pesquisa com base em 

fonte documental indireta. 
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RESULTADOS E DICUSSÃO 
 
Dentro do contexto de evolução do movimento de acesso à Justiça, os Juizados 

surgiram para atuar sobre uma gama de conflitos até então ignorada pelo 

Estado, oferecendo uma possibilidade de mitigação pelo Poder Judiciário, sem 

que com isso tenha que submetê-los ao sistema processual vigente que, como 

é notório, não tem capacidade para absorvê-los, uma vez que impor a essas 

pessoas o modo tradicional de solução dos conflitos é o mesmo que negar a elas 

o direito de exigir do Estado que lhes preste jurisdição. Lei dos Juizados 

Especiais instituiu um novo processo que visa a produzir rapidamente resultados 

na vida das pessoas, sem desprestigiar ou ignorar a segurança necessária e 

indispensável às relações jurídicas.  

Em um cenário que revela a morosidade na tramitação dos processos, o 

abarrotamento dos Tribunais Superiores, as altas custas que devem ser 

suportadas pelos litigantes, a instabilidade das decisões judiciais e o crescente 

aumento de demandas, a preocupação com o acesso à justiça, a eficácia da 

prestação jurisdicional e a solução alternativa de litígios torna-se cada vez mais 

relevante e necessária. Nessa perspectiva é que foi criado o microssistema dos 

juizados especiais cíveis.  

Não obstante, o Código de processo Civil de 2015 também veio com essa 

perspectiva justamente para oxigenar e revitalizar os institutos processuais que 

outrora estavam engessados pela legislação processual comum de 1973 

(CPC/73). Como uma de suas novidades, o CPC/2015 previu o negócio jurídico 

processual (art. 190) ciente da impossibilidade do ordenamento jurídico regular 

todas as situações submetidas ao crivo do Poder Judiciário, e que a possibilidade 

de convenção de procedimento, de acordo com as peculiaridades de cada lide, 

se propõe a prestigiar o princípio do respeito ao autor regramento da vontade, 

estimulando a efetiva solução de conflitos.  

Relembre-se que a teoria dos negócios jurídicos foi fundamentalmente 

desenvolvida tendo por objeto relações jurídicas de direito privado, que é onde 

se manifesta a gigantesca maioria dos negócios jurídicos, eis que, guiados pela 

autonomia privada, os participantes do negócio jurídico criam, modificam ou 

extinguem relações de direitos. Entretanto, conquanto se manifeste com muito 

maior amplitude do âmbito do direito privado, que tem como uma de suas 



 

 

39 

fundamentais características a autonomia das vontades, o negócio jurídico pode 

dar-se também no âmbito das relações jurídicas processuais.  

Nesta esteira, tendo em vista o caráter público do Direito Processual Civil, é certo 

que o princípio do respeito ao autor regramento da vontade não tem, na esfera 

processual, a mesma roupagem e amplitude verificada, por exemplo, na esfera 

do Direito Civil, eis que envolve o exercício de uma função pública, a jurisdição. 

Isso não impede, entretanto, que lhe seja dada a devida importância e destaque.  

Os negócios processuais permitem uma visão mais democrática do 

procedimento jurisdicional, influenciando para que as partes dialoguem e 

cheguem a um acordo antes mesmo do desenrolar do processo. Eles constituem 

meios de se obter maior eficiência processual, reforçando o devido processo 

legal, na medida em que permitem que haja maior adequação do processo à 

realidade do caso. Tal fato importa no reforço de princípios como a cooperação, 

a boa-fé e a lealdade processuais, tanto pelas partes como pelo magistrado. 

Este, a propósito, passa a ser um sujeito atuante no desenvolvimento da relação 

processual, auxiliando na busca da melhor solução para o caso concreto, não 

mais apenas como um fiscal de regras.  

Assim, quanto aos aspectos teleológicos, não se verifica nenhuma 

incompatibilidade entre os negócios jurídicos processuais e o procedimento 

previsto nos juizados especiais cíveis, uma vez que ambos em seu âmago foram 

pensados e colocados à disposição das partes para obter uma célere e melhor 

atividade jurisdicional com vistas ao efetivo acesso à justiça. 

 

CONCLUSÕES 
 
A Lei n° 9.099/95 é reflexo de um período de democratização com o 

reconhecimento de direitos fundamentais, para que se veja implementado o 

acesso à justiça aqueles hipossuficientes, para atender demandas que 

afastassem o indivíduo que teve seu direito violado, inclusive, pela formalidade 

e a mora da justiça comum. O processo é instrumento eficaz para a solução dos 

conflitos e pacificação social ante a desburocratização do judiciário com o 

advento dos Juizados Especiais Civis, que preza pela economia processual, 

celeridade, informalidade e outros princípios norteadores, visa a conciliação das 

partes. Neste sentido o código de processo civil de 2015 é permeado pelo 
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princípio da cooperação processual, entre todos os envolvidos do processo na 

busca de uma decisão mais justa e célere e traz uma nova concepção do direito 

para melhor prestação jurisdicional e pacificação do conflito.  

Desse modo, cabe sopesar a aplicação subsidiária do CPC/15 nos Juizados 

Especiais para, compatibilizar a autonomia da vontade e a dialética processual, 

sem afronta ao disposto na legislação especial e princípios da segurança 

jurídica, devido processo legal uma vez que negócios jurídicos processuais e o 

procedimento previsto nos juizados especiais cíveis para obter uma célere e 

melhor atividade jurisdicional visando efetivo acesso à justiça. 
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RESUMO 
A busca por métodos naturais que viabilizam a eficiência da atividade biológica 

sobre vários microrganismos vem sendo destaque no cenário atual. A 

exploração da atividade biológica de compostos secundários presentes no 

extrato bruto ou óleos essenciais de plantas pode constituir, ao lado da indução 

da resistência, em uma forma efetiva de controle de doenças em plantas 

cultivadas. Diante disso, o presente estudo teve por objetivo avaliar a eficiência 

do óleo essencial de sucupira em suas propriedades de rendimento, bem como 

sua atividade biológica antifúngica sobre determinados patógenos que afetam 

culturas promissoras no Estado do Tocantins. Instalou-se o experimento no 

Campus de Ciências Agrárias da Faculdade Católica do Tocantins no laboratório 

de Bromatologia e Fitopatologia, para extração do óleo e avaliação dos seus 

possíveis efeitos fungitóxicos. O delineamento experimental utilizado foi 

inteiramente casualizado com quatro tratamentos e cinco repetições. Os 

tratamentos, adicionados ao meio de cultura, após a autoclavagem e o 

resfriamento, foram as seguintes: sucupira (BDA + 25% de extrato de sucupira 

+ 0,016% de polissorbato), sucupira (BDA + 50% de extrato de sucupira + 

0,016% de polissorbato), sucupira (BDA + 75% de extrato de sucupira + 0,016% 

de polissorbato), sucupira (BDA + 100% de extrato de sucupira + 0,016% de 

polissorbato) e testemunha (BDA). Os resultados foram submetidos ao teste 

Tukey (5%) de probabilidade. O óleo essencial de sucupira inibiu o 

desenvolvimento micelial de Fusarium subglutinans, Sclerotinia sclerotiurum, 

Didymella bryoniae, Pyricularia oryzae.  

Palavras-chave: Biológico; Controle; Inibição. 

 

1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, percebe-se que os óleos essenciais, obtidos a partir de plantas 

medicinais conhecidas vêm alavancando o potencial das mesmas, ressaltando 
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que o uso de biofungicidas, extratos vegetais e óleos essenciais têm sido 

relatados como potentes fungicidas e inseticidas naturais, onde os resultados 

alcançados nessa linha de pesquisa têm-se mostrado promissor para uma 

utilização prática no controle de fitopatógenos (FRANCO et al., 2000; SANTOS 

et al., 2004; BASTOS e ALBUQUERQUE., 2004).   

A exploração da atividade biológica de compostos secundários presentes 

no extrato bruto ou óleos essenciais de plantas pode constituir, ao lado da 

indução da resistência, em uma forma efetiva de controle de doenças em plantas 

cultivadas (DIAS, 1993), os quais visam delimitar e proceder como alternativas 

das problemáticas decorrentes de danos causados por fungos patogênicos. 

Diante disso, o presente estudo teve por objetivo avaliar a eficiência do 

óleo essencial de sucupira em suas propriedades de rendimento, bem como sua 

atividade biológica antifúngica sobre determinados patógenos que afetam 

culturas promissoras no Estado do Tocantins. 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1. LOCAL DA PESQUISA 

Instalou-se o experimento no Campus de Ciências Agrárias da Faculdade 

Católica do Tocantins localizada nas coordenadas UTM 0797786 e 8832938 e 

altitude de 230, na Rodovia TO 050, Loteamento Coqueirinho, Lote 7, no 

laboratório de Bromatologia e Fitopatologia. 

 

2.2. OBTENÇÃO DOS FITOPATÓGENOS 

Fez-se o isolamento dos fitopatógenos observando as partes da planta 

que apresentavam sintomas da doença em que as mesmas foram cortadas e 

cuidadosamente levadas ao laboratório de fitopatologia, lavadas em água 

corrente e segmentadas em tamanhos aproximados de 8 cm.  

Posteriormente, as partes foram desinfestadas superficialmente pela 

imersão consecutiva em etanol a 70 % por 1 min, solução de hipoclorito a 20 % 

por 6 min e três vezes em água desmineralizada. Após as lavagens foram 

transferidas com auxílio de agulhas esterilizadas, para placa de Petri contendo 

15 mL de meio de cultura BDA. Diariamente, as placas de Petri foram 



 

 

45 

supervisionadas e as colônias fúngicas que não apresentaram contaminantes 

foram repicadas em novas placas com o mesmo meio de cultura. (VALADARES 

et al., 2008). 

 

2.3. AVALIAÇÃO DO EFEITO DO ÓLEO ESSENCIAL DE SUCUPIRA SOBRE 

O DESENVOLVIMENTO FÚNGICO 

Os fungos fitopatogênicos testados foram: Fusarium subglutinans, 

Sclerotinia sclerotiurum, Didymella bryoniae, Pyricularia oryzae. A adição do óleo 

de sucupira e da substância testada, ao meio de cultura BDA, foi feita a uma 

temperatura entre 25 a 28°C. Para que a mistura do óleo de sucupira e BDA 

ficasse bem homogeneizada foi adicionado o dispersante polissorbato (Tween 

80) sob agitação manual por trinta segundos. Após homogeneização, 15 mL de 

BDA enriquecidos foram vertidos por placa de Petri de 90 mm de diâmetro.  

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com 

quatro tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos, adicionados ao meio de 

cultura, após a autoclavagem e o resfriamento, foram as seguintes: sucupira 

(BDA + 25% de extrato de sucupira + 0,016% de polissorbato), sucupira (BDA + 

50% de extrato de sucupira + 0,016% de polissorbato), sucupira (BDA + 75% de 

extrato de sucupira + 0,016% de polissorbato), sucupira (BDA + 100% de extrato 

de sucupira + 0,016% de polissorbato) e testemunha (BDA).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na avaliação do desenvolvimento de fungos fitopatogênicos, as atividades 

do óleo essencial de sucupira reduziram significativamente o crescimento 

micelial de todos os fungos testados (Tabela 1).  

Considerando-se os fatores de tratamento, verificou-se que a inibição do 

crescimento micelial dos fungos S. sclerotiurum e D. bryniae foi maior que a 

inibição dos demais fungos avaliados.  

Já a concentração de 25% do óleo essencial, inibiu apenas a atividade 

fúngica em 3,04% de S. sclerotiurum, observando-se que as concentrações 

50%, 75% e 100% promoveram efeito significativo sobre o crescimento micelial 

dos fungos analisados. O crescimento micelial da testemunha absoluta de cada 

espécie não obteve diferença significativa. 
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Tabela 1. Efeito do óleo essencial de sucupira sobre o crescimento micelial de 

Fusarium subglutinans, Sclerotinia sclerotiurum, Didymella bryoniae, Pyricularia 

oryzae. Faculdade Católica do Tocantins – Campus II. Palmas, 2018. 

Tratamentos 
Concentração 

(%) 

Diâmetro médio das colônias (cm)¹ 
 

F. subglutinans S. sclerotiurum 
D. 
bryoniae P. oryzae 

Testemunha 0 3,92 a 5,00 a 3,69 a 4,32 a 

Tratamento 1 25 3,90 a 3, 04 b 3, 48 a 4,04 a 

Tratamento 2 50 2,00 b 1, 88 c 1,54 b 2,56 b 

Tratamento 3 75 1,94 b 1,75 c 1, 32 b 2,26 b 

Tratamento 4 100 1,00 b 0,80 d 0,80 c 0,80 c 

CV (%)   15,63 3,4 4,24 8,42 
¹- Médias na coluna, seguidas de mesma letra, não diferem entre si, pelo teste Tukey a 5% de 
probabilidade. 

Marques  et al.  (2002) conduziram trabalhos para controlar a germinação 

de esporos das espécies dos fungos F. oxysporum, Botrytis cineria e  

Colletotrichum truncatum, por meio de extratos de folhas, de botões florais e de 

partes de mesocarpo de frutos de pequi. Mesmo não tendo sido testado contra 

as mesmas estruturas fúngicas, os resultados antimicrobianos foram 

semelhantes ao efeito do extrato de sucupira sobre o crescimento micelial de 

fungos, avaliado no presente estudo. Esses resultados, evolvendo espécies 

como a sucupira, o açafrão, o pinheiro e o pequi, demonstram a real 

possibilidade do uso de óleos de essências vegetais no controle de fungos 

fitopatogênicos. 

 

4. CONCLUSÃO 

O óleo essencial de sucupira inibe o desenvolvimento micelial de 

Fusarium subglutinans, Sclerotinia sclerotiurum, Didymella bryoniae, Pyricularia 

oryzae. 
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Resumo 

A recente industrialização de peixes nativos avança com o crescimento da 
aquicultura brasileira, e assim, possibilita o desenvolvimento e o aproveitamento 
de toda a matéria-prima processada na indústria pesqueira. Este estudo 
objetivou utilizar resíduos do processamento de tambaquis e pirarucus para a 
elaboração de surimi de pescado e avaliar os processos de lavagens para 
verificar alterações nos parâmetros de cor e textura do produto final. Foram 
utilizados 3,45 kg de carne triturada de pirarucu e 3 kg de CMS de tambaqui. 
Foram calculados os rendimentos do processo e a pesquisa de coliformes e 
micro-organismos aeróbios mesófilo. Os rendimentos foram de 37,1% e 64%, 
respectivamente. As avaliações de cor demonstraram influência estatística, pelo 
teste de Tukey para amostras pareadas (P<0,05), na redução dos parâmetros a* 
e b* e aumento do parâmetro L*. Os produtos finais apresentaram-se mais claros 
e com perdas de coloração vermelha e amarela que sugere sangue e lipídeos 
na matéria-prima original. Os dados de textura demonstraram situação inversa, 
surimi de pirarucu (menos firme que a carne triturada) e tambaqui (mais firme 
que a CMS original). Não foram encontradas bactérias termoresistentes. Assim, 
ficou provado que são necessárias lavagens para melhorar o aspecto de cor na 
CMS de tambaqui.  
 
Palavras-chave: beneficiamento do pescado; CMS; tecnologia do pescado. 

 

Introdução 

Existe a necessidade de ampliar formas de aproveitamento de resíduos 

gerados do beneficiamento de espécies aquícolas para evitar o desperdício, a 

poluição e promover a sustentabilidade da atividade, possibilitando agregar valor 

comercial e reverter receitas para a indústria processadora. Neste cenário, o 

tambaqui (Colossoma macropomum), a exemplo dos peixes redondos, desponta 

como a segunda espécie mais cultivada no país e o pirarucu (Arapaima gigas) 
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ganha, cada vez mais, o interesse dos produtores pelo seu ótimo desempenho 

zootécnico. Assim, surge novas oportunidades para se desenvolver formas de 

aproveitar integralmente toda a matéria-prima processada, através da tecnologia 

de obtenção de derivados do pescado como, por exemplo, o surimi, abrindo 

possibilidades para aplicação em programas de alimentação escolar e em 

hospitais. 

O objetivo deste estudo foi utilizar resíduos do processamento de 

tambaquis e pirarucus para a elaboração de surimi de pescado e avaliar os 

processos de lavagens para verificar alterações nos parâmetros de cor e textura 

do produto final. 

 

Metodologia 

 Foram utilizados 3,45 kg de carne triturada de pirarucu e 3,0 kg de carne 

mecanicamente separada (CMS) de tambaqui, provenientes de uma indústria 

processadora. Os processos de lavagens foram realizados com 4,5 e 5 litros de 

água potável para o preparo do surimi de pirarucu e tambaqui respectivamente, 

a uma temperatura de 4°C. Os intervalos de repouso para cada etapa de 

lavagem foi padronizado em 10, 15 e 10 minutos seguidos. 

O escoamento foi realizado em peneiras por, aproximadamente, 5 

minutos. Uma prensa manual foi utilizada para o escoamento da última lavagem. 

Nas amostras de pirarucu foram adicionados os aditivos bicarbonato de sódio 

(NaHCO3) e sal comum (NaCl) entre as lavagens, enquanto a do tambaqui não 

teve tais adições. 

 Antes e após a realização dos processos de lavagens, as amostras de 

carne de pirarucu e tambaqui foram pesadas para conhecimento do rendimento 

no produto final. O percentual de rendimento foi obtido pela diferença do peso 

final, após a prensagem do material, com o peso inicial obtido, multiplicado por 

100. A análise colorimétrica foi realizada pelo colorímetro portátil (Konica 

Minolta® - CR400). As cores foram expressas pelos padrões da “Comission 

Internationate de L’Eclairage” - CIE L*a*b*. O parâmetro L* refere-se à 

luminosidade, o parâmetro a* corresponde à intensidade da cor vermelha (valor 

positivo) e verde (valor negativo) e o parâmetro b* equivale a intensidade de cor 

amarela (valor positivo) e azul (valor negativo) (HUNTERLAB, 1996). 
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Para a avaliação da textura do material submetido ao processo de 

lavagem, foi realizada a avaliação do efeito da força de compressão no 

equipamento analisador de textura (Stable Micro SystemsTA.XT/Plus/50), com 

resistência à força na faixa de 0.1gm até 10kgf. 

Para as análises microbiológicas da CMS e do surimi de tambaqui foram 

utilizadas placas 3M™ Petrifilm™ para contagem de Aeróbios Mesófilos (AC) e 

Coliformes e E. coli (EC). Os dados de cor e textura obtidos da matéria-prima, 

dos produtos pós-lavagens e do surimi de pirarucu e tambaqui foram submetidos 

à análise de variância, software GraphPad InStat versão 3.10 (GraphPad 

Software, San Diego California, USA), e médias comparadas pelo teste de 

Tukey, ao nível de significância de 5%, considerando amostras pareadas. 

 

Resultados e Discussão  

 As análises de cor evidenciaram perda da coloração vermelha e amarela 

indicada pela redução significativa (p<0,05) ao teste de Tukey, com nível de 5% 

de confiança (Figura 1), do parâmetro de cor a* (diminuição de 16,7±2,9 para 

3,2±1,4, entre matéria-prima e produto final, após a segunda lavagem nas 

amostras de tambaqui e diminuição, em condição similar, de 3,6±0,3 para -

2,7±0,2 nas amostras de pirarucu) e parâmetro de cor b* (diminuição de 6,6±0,7 

para 5,1±0,6, entre matéria-prima e produto final, após a segunda lavagem nas 

amostras de tambaqui e diminuição, em condição similar, de 3,5±1,1 para 

0,7±0,3 nas amostras de pirarucu), respectivamente. Por outro lado, foi 

encontrado aumento significativo (p<0,05) do parâmetro de cor L* para o material 

de ambas as espécies analisadas (Tabela 1 e Tabela 2).   

 

Figura 1 - Característica das matérias-primas de pirarucu e tambaqui e seus 

produtos finais influenciados pelos processos de lavagens. A – Carne triturada 

de pirarucu. B – Surimi de pirarucu após duas lavagens e adição de bicarbonato 

de sódio e sal. 1 – CMS de tambaqui obtida em despolpadeira tipo tambor, 

proveniente de indústria de processamento de pescado. 2 – Característica do 
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produto final das lavagens na CMS de tambaqui sem adição de bicarbonato de 

sódio e sal. 

Fonte: LIMA, L.K.F. (2018) 

 

Tabela 1 - Resultados da análise de cor do surimi de Pirarucu 

Parâmetros Matéria-prima 
Primeira 
lavagem 

Segunda 
lavagem 

Produto final 

Peso(1) 3,45 - - 1,28 

Rendimento(2) 100 - - 37,09 

L* 55,7±1,5c 62,2±1,0b 61,5±1,7b 67,1±0,7a 

a* 3,6±0,3a 0,4±0,5b -1,1±0,5c -2,7±0,2d 

b* 3,5±1,1a 1,9±0,6b 0,2±0,7c 0,7±0,3c 

Textura(3) 1.468±52 a 223,6±27ab 163,3±11,6ab 403±86,7b 

Médias e desvios-padrão seguidos por letras iguais, em uma mesma linha para colunas 
diferentes, não diferem estatisticamente entre si para os parâmetros analisados pelo teste de 
Tukey ao nível de 5% de confiança. (1) kg. (2) %. (3) g. 

 

Tabela 2 - Resultados da análise de cor do surimi de Tambaqui 

Parâmetros 
Matéria-

prima 
Primeira 
lavagem 

Segunda 
lavagem 

 Produto 
final 

Peso(1) 3,0 - -  1,92 

Rendimento(2) 100 - -  64 

L* 47,5±2,5b 54,7±2,6a 56,7±2,9a  57,5±4,1a 

a* 16,7±2,9a 8,6±1,4b 6,1±1,6b  3,2±1,4c 

b* 6,6±0,7a 6,5±1,0a 6,9±0,6a  5,1±0,6b 

Textura(3) 962,7±123,1b 704,3±86c 786,8±157,8bc  1.389±85a 

Médias e desvios-padrão seguidos por letras iguais, em uma mesma linha para colunas 
diferentes, não diferem estatisticamente entre si para os parâmetros analisados pelo teste de 
Tukey ao nível de 5% de confiança. (1) kg. (2) %. (3) g.  
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  Os valores de textura obtidos nos surimis de pirarucu (Tabela 1) e 

tambaqui (Tabela 2) foram diferentes entre si e influenciados pelas lavagens 

realizadas nas matérias-primas iniciais (P<0,05). 

 As análises microbiológicas revelaram 9,1x104 e 2,5x101 UFC g-1 de 

amostra de surimi de tambaqui para aeróbios mesófilos e coliformes totais, 

respectivamente. A legislação não estabelece limites para coliformes totais e 

aeróbios mesófilos para produtos derivados de pescado. Não foram identificados 

coliformes termotolerantes nas análises realizadas, demonstrando segurança 

para este quesito microbiológico (BRASIL, 2001). 

  

Conclusões 

 Os processos de lavagens realizados para a obtenção do surimi de 

pirarucu e tambaqui influenciaram os parâmetros de cor e textura, 

principalmente, quando analisado o produto final em relação à matéria-prima 

inicial. Os rendimentos forma considerados positivos, comparados com outros 

estudos na literatura e não foram encontrados coliformes termotolerantes nas 

amostras analisadas. 
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RESUMO 
O setor da construção civil é um mercado de grandes proporções. Caracteriza-
se por obras que podem chegar a trabalhar com movimentações de bilhões de 
reais a depender do seu tamanho, complexidade e ramo de atuação. O mercado, 
no entanto, tem sofrido ao longo dos últimos anos por distintas fases de 
desenvolvimento em que ora encontra-se em ascensão, ora encontra-se em 
declínio. Por este momento é importante estudar inovação no mercado da 
construção civil. Assim, este estudo possui como objetivo geral descrever A 
inovação e a tecnologia como fator de vantagem competitiva: um estudo em 
construtoras na cidade de palmas-to. Este estudo teve como base a pesquisa 
bibliográfica, exploratória, descritiva e de campo. Foram aplicados com 20 
perguntas para as 29 construtoras das 206 catalogadas em Palmas. A 
abordagem do estudo teve a característica quantitativa, com o uso da 
amostragem não probabilística por conveniência. Conclui-se que as empresas 
de construção civil em palmas estão iniciando no processo de inovação, e que 
se deve investir mais recursos e tempo para a implantação desta ferramenta. 
  
Palavras – chave: Inovação. Tecnologia. Construção Civil. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Em um mundo globalizado como o atual, pequenas diferenças 
caracterizam disparidades entre empresas no mercado. Portanto, a busca por 
mecanismos alternativos de desenvolvimento se torna eficaz para alavancar 
produtividade e competitividade. Não é diferente com o mercado cada vez mais 
expressivo e exigente como o da construção civil, em que se faz necessário 
buscar novos caminhos para a diferenciação, os quais vêm, na maioria das 
vezes, sob a forma de inovações. 

Outro ponto a ser levado em conta é acerca da velocidade de novidades 
tecnológicas que surgem a todo instante no setor, exigindo atenção das 
organizações para que possam se manter competitivas. O avanço da tecnologia 
tem impactado de forma consistente e continuada a construção civil. As inúmeras 
inovações registradas ao longo da última década vêm fomentando a 
modernização do setor e tem exigido um esforço relevante das empresas de toda 
a cadeia de nossa indústria. No momento em que produtividade e 
competitividade são atributos essenciais para a conquista e manutenção de 
mercado, estar sintonizado com a inovação é essencial para o bom desempenho 
empresarial e qualificação do setor (CBIC, 2016, p.9). 
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Quando se pensa no mercado da construção civil de Palmas, é possível 
perceber uma demanda expressiva representando muito do que acontece no 
país. A cidade por ser muito recente – a mais nova capital do país – tem cada 
vez mais desenvolvido obras em todas as grandes áreas da engenharia na busca 
por infraestrutura, moradia e serviços. Assim, muitas construtoras e 
incorporadoras de fora do estado em conjunto com as que aqui existem hoje 
disputam esse mercado competitivo e fazem uso de estratégias de marketing – 
como programas de qualidade e a defesa de prazos e valores – para se 
sobressaírem umas às outras.  

Como tem acontecido em todo estado brasileiro, o Tocantins, também tem 
sofrido com a retração econômica, principalmente nos setores de engenharia, 
onde encontra-se muita especulação.  Segundo pesquisas feitas pela Federação 
das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) com o apoio da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), “A falta ou alto custo da energia elétrica (42,11%) e 
a elevada carga tributária (44%) figuraram nos primeiros lugares do ranking de 
problemas enfrentados pela indústria apontados pelos empresários 
tocantinenses nas pesquisas” (FIETO, 2017). Com os aspectos do cenário atual, 
um mercado concorrido e saturado, a capacidade de oferecer o novo torna-se 
cada vez mais evidente e necessário, inclusive com a utilização das novas 
tecnologias que se apresentam com cada vez mais frequência. Cheng et al. 
(2007) comenta acerca da importância que o empreendedorismo tecnológico 
representa no cenário econômico e social mundial com relação a geração de 
riquezas e empregos. No entanto, é muito comum a resistência e recusa por 
grande parte dos engenheiros quando se refere a utilização dessas tecnologias. 
A cultura presente nesse segmento é de reproduzir aquilo que tem dado certo, 
mas nem sempre é a melhor saída, principalmente quando se espera a 
diferenciação em um mercado acirrado. Para isso, a inovação incremental 
acontece quando se busca um aperfeiçoamento constante interno à empresa, 
decorrente do trabalho de pesquisa e desenvolvimento em todos os setores de 
uma organização (CASTRO, 1999). 

Assim este estudo tem como objetivo geral descrever A inovação e a 
tecnologia como fator de vantagem competitiva: um estudo em construtoras na 
cidade de Palmas-TO. 

 
MATERIAL E MÉTODOS  

 
Este estudo teve como base a pesquisa bibliográfica, exploratória, descritiva e 
de campo. Foram aplicados com 20 perguntas para as 29 construtoras das 206 
catalogadas em Palmas. A abordagem do estudo teve a característica 
quantitativa, com o uso da amostragem não probabilística por conveniência.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Apesar de serem contatadas por telefone todas as empresas da amostra 

selecionada, a quantidade de construtoras que contribuiu para a pesquisa 
corresponde a 36,6%. Isso confere a dificuldade que o mercado apresentou para 
a colaboração de informações de suas empresas. Em alguns casos nem foi 
preciso comentar sobre o tema da visita na construtora em questão e já foi 
dispensado pelo correspondente da construtora que atendeu o telefone. O fato 
é que muitos dos engenheiros e donos de construtoras se mostraram contrários 
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à ideia de compartilhar informações de suas empresas. Isso mostra que o 
mercado de Palmas ainda é carente de informações e, em sua maior parte, 
individualista. É interessante destacar que a maior parte dos entrevistados afirma 
que o mercado não está na condição ideal para as suas expectativas propostas. 
Percebe-se ainda que devido à falta de participação de muitas construtoras nas 
pesquisas confirma que o mercado sofre problemas e está descontente. 

No que se refere a gestão das empresas pesquisadas, a resposta mais 
ouvida, com 55%, foi sobre a aplicação da Norma de Desempenho 15.575 (2013) 
como ferramenta de inovação. Além da norma, as ações inovadoras ligadas ao 
marketing apareceram com 45% nas respostas obtidas, seguidas de 27% para 
implantação de novos programas e ferramentas computacionais – TI e 18% para 
inovações de cunho organizacional. A respeito da inovação no meio ambiente, a 
resposta mais obtida foi sobre o controle de resíduos, com 45%. Em menor 
quantidade segue o reuso da água com 36% e a promoção de programas de 
conscientização com 18%. 

Sobre a inovação na segurança do trabalho, as respostas se dividiram 
praticamente entre duas ações: 73% para cumprimento da legislação na 
execução dos programas de saúde e segurança recomendados e 55% na 
ministração de cursos e minicursos aplicados as normativas requerentes para o 
trabalho. Aparecem com menos destaque os programas de alongamento e a 
atividade física e a disseminação de materiais informativos a saúde e bem-estar, 
cada um com 9% 
Na última etapa do questionário é observado o nível de preocupação da empresa 
em implantar produtos inovadores. Analisa também, se os mesmos buscam 
conhecimento e se envolvem a equipe abrindo espaço para discussões no 
ambiente de trabalho na tomada de decisões. A respeito do nível de 
preocupação com relação a implantação de processos e produtos inovadores 
todos os respondentes se mostraram preocupados sendo divididos entre muito 
preocupados (91%) e extremamente preocupados (9%). Diante dessa 
preocupação, busca-se entender também quais os meios de aquisição de novos 
conhecimentos para promover inovação na empresa. Encontrou-se uma 
variedade nas respostas. Dentre os mais utilizados se destacou com 55% e 45% 
as ações de benchmarking e a participação de eventos e feiras tecnológicas, 
respectivamente. 
 É relevante mencionar que tão importante como buscar conhecimento é 
utiliza-lo na prática do negócio. Por isso a 4º etapa também procura entender 
com qual frequência a empresa age afim de melhorar nos processos inovadores. 
Sobre essa frequência da preocupação dos engenheiros quanto aos processos 
inovativos em suas empresas, percebeu-se que em sua grande maioria marcou 
mais de uma opção e com isso teve-se uma boa quantidade de escolhas para 
cada item apresentado. Nesse sentido, teve-se destaque para a preocupação 
acontecendo quando acontece alguma falha em processo/produto e sempre que 
se inicia um novo projeto, ambos com 45%. As demais procuram quando lhe é 
alertado que a concorrência está inovando (36%) ou quando se percebem novas 
formas de inovar nos eventos, congressos e feiras (27%). Por fim, também com 
27% essa preocupação se manifesta em reuniões periódicas. Aqui é válido 
destacar sobre o papel que a engenharia tem desempenhado perante ao tema 
de inovação. Apesar de ainda não ser a maioria nota-se um certo protagonismo 
quando comparado com outros setores comumente direcionados à isso como o 
de recursos humanos e marketing. Já os responsáveis pela tomada de decisões 
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tiveram como prioridade o proprietário com 64% e os demais setores com 27% 
cada, o que mostra que o mercado de Palmas é acostumado com o 
consentimento do dono nas decisões sobre inovação. A partir de todos esses 
processos, como investigar inovações, analisar e tomar decisões, o 
comportamento da empresa perante a implantação de um processo inovador 
contou com todos os respondentes afirmando que fazem a analise com cautela, 
após várias reuniões. Outro grupo representando 27% acredita que somente 
depois de verificar o processo ou produto inovador desenvolvido pelo 
concorrente, confirmando a indicação do item anterior em que prevalece o 
benchmarking, isto é aprender com outras empresas. 

 
CONCLUSÃO 
 

O primeiro objetivo específico deste trabalho foi o de descrever o 
comportamento na inovação em produtos/serviços relacionados ao mercado da 
construção civil em Palmas-TO. Este objetivo foi atendido através do radar da 
inovação que evidenciou que apesar de quase todas as dimensões abordadas 
se manifestarem como inadequadas, a maioria está com média 3. Isso indica 
que o mercado está consciente. Talvez não enxergue algumas ações como 
definitivamente necessárias no aspecto de inovação, mas que existe margem 
para promover mudanças nesse pensamento. Outro aspecto é que nas 
dimensões “Processos” e “Organização” o mercado das construtoras está atento 
e responde de maneira ideal para o uso de práticas inovadoras nessas áreas. O 
segundo objetivo foi averiguar a presença da inovação nos processos 
organizacionais. Este objetivo foi atendido avaliando as perguntas setorizadas 
em 7 áreas conforme recomendado por Fonseca 2015. Por fim percebeu-se que 
apesar de tudo, o mercado ainda é tradicional no aspecto de depender do dono 
para a tomada de decisões com relação a inovação da empresa.  As 
informações trazidas com este trabalho permitem compreender a importância e 
relevância de um estudo de caso local, mas que se reflete em todo país. Apesar 
de encontrar ainda dificuldades com o compartilhamento de informações, é 
possível dizer que uma boa parcela do mercado se encontra favorável a 
promover discussões sobre o tema. Isso é importante porque mostra que o 
mercado está consciente com as oportunidades de melhoria que a inovação 
pode trazer e principalmente com relação a importância da norma de 
desempenho como fator regulamentador em uma obra.  
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Resumo 

O objetivo do estudo foi caracterizar o desenvolvimento gonadal do pirarucu no 
primeiro ano de vida, por meio de análises histológicas. Dez exemplares foram 
aleatoriamente selecionados para cada classe de tamanho. Os peixes foram 
fixados e emblocados inteiros e processados rotineiramente para histologia. 
Para os alevinos das classes I e II, no primórdio gonadal não foi possível 
observar claramente as células primordiais, apenas uma estrutura ímpar de 
aglomerado de células localizados na região gonadal. Para os peixes dos Grupos 
de III e IV, no primórdio gonadal já foi observado predominantemente células 
somáticas com núcleo ovalado e raras células germinativas primordiais. Em 
juvenis do Grupo V e VI também foi evidente no testículo os aglomerados de 
espermatogônias em formato de saco, enquanto os ovários apresentam ovócitos 
em crescimento primário (ocp) e a presença de cápsula dorsal e lamela 
ovulígeras. Histologicamente, no Grupo VII, é facilmente observado o testículo 
apresentando aglomerados de espermatogônias em formato de saco, enquanto 

os ovários já apresentam ovócitos perinucleares. 
 

Palavras-chave: Espermatogênese, ovócito, Arapaima gigas, espermatogônias 

 

Introdução 

O peixe de nome cientifico Arapaima gigas é conhecido no Brasil como 

pirarucu e no peru como paiche. É um dos maiores peixes de água doce do 

mundo (IMBIRIBA, 2001) e nativo da Amazônia. Seu nome vem de dois termos 

indígenas pira, "peixe", e urucum, "vermelho", devido à cor de sua cauda 

(FONTENELLE, 1948). O pirarucu não apresenta característica externa 

consistente que permita a diferenciação sexual (TORATI et al., 2016). As 

descrições existentes sobre o desenvolvimento e morfologia gonadal da espécie 
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foram realizadas por FONTENELE (1953) e por GODINHO et al. (2005). Os 

estudos envolvendo processos de determinação sexual, mecanismos de 

diferenciação e sua aplicação na manipulação do sexo foram iniciados no final 

da década de 30 e inicio da década de 40 (Yamamoto, 1969). O sexo dos peixes 

ainda não está morfologicamente definido no inicio da embriogênese, uma vez 

que não possuem gonodas diferenciadas (CESAR et al., 2005). Por isso, os 

peixes apresentam apenas precursores gonadais, os quais são constituídos 

basicamente por células somáticas e germinativas, consideradas nesta fase 

células totipotentes. O adensamento da mesoderme intermediária dá origem a 

crista gonadal, (NAKAMURA et al., 1998; DEVLIN e NAGAHAMA, 2002; OTANI 

et al., 2005). Em grande parte das espécies de teleósteos, a diferenciação em 

ovário inicia-se com a multiplicação de células somáticas, germinativas, com 

desenvolvimento de ovócitos, e logo pela formação da cavidade ovariana 

(NAKAMURA et al., 1998). Apesar dos avanços em pesquisas feitos com o 

pirarucu, ainda não há estudos que relatem ou apontem a fase de diferenciação 

sexual na espécie, isto ainda é um impasse já que a ausência destas 

informações dificulta o manejo reprodutivo. Com isso, o objetivo deste estudo foi 

de caracterizar o desenvolvimento gonadal do pirarucu no primeiro ano de 

vida, por meio de análises histológicas. 

 

Metodologia 

Juvenis de pirarucus Arapaima gigas de diferentes classes de tamanho 

(3, 5, 9, 16, 45, 47 e 100 cm) foram submetidos a um jejum de 24 horas antes da 

coleta para esvaziamento do trato digestório. Dez exemplares foram 

aleatoriamente selecionados pra cada classe de tamanho, anestesiados com 

eugenol na concentração de 60 mg/L (HONCZARYK et al., 2009) e 

posteriormente sacrificados por concussão cerebral. O peso (g) e comprimento 

total (cm) de cada exemplar foi registrado. Para os peixes de até 16 cm de 

comprimento, foram realizados cortes transversais para coleta da porção 

mediana do peixe, próximo ao poro urogenital, conforme a Figura 1. Para peixes 

das classes de 45 a 100 cm, foi realizada uma incisão ventral para retirada das 

gônadas inteiras. Todo o material foi fixado em solução de formol tamponado 
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10% por 24 a 48 horas. Posteriormente, foi lavado em água corrente e mantido 

em solução de álcool 70%. 

 

Figura 1 – Pirarucu amostrado para análise. A seta indica o fragmento coletado e fixado em 

solução de formol tamponado 10% para análise histológica em peixes menores que 16 cm.  

 

As amostras foram processadas rotineiramente para histologia e os blocos foram 

cortados com espessura de 4 μm. Posteriormente, os cortes foram montados em 

lâminas histológicas e corados com Hematoxilina-Eosina. Os cortes histológicos 

foram analisados em fotomicroscópio LEICA DM2500 e registrados com 

programa de análise de (LAS V4.10). Os melhores cortes foram 

fotodocumentados e apresentados neste documento. 

 

Resultados e Discussão 

Foram coletados um total de 70 peixes, divididos em sete classes de tamanho 

(Tabela 1). Destaca-se que, apesar de terem sido coletados 10 exemplares por 

classe de tamanho, para um  classe VI, devido a qualidade das lâminas obtidas, 

só foi possível observar 7 indivíduos.  

 

Tabela 1. Classe de tamanho dos juvenis de pirarucu amostrados para avaliação do 

desenvolvimento gonadal na espécie no primeiro ano de vida. 

Classe Peso médio (g) 
Comprimento 
Médio (cm) 

n 

I 0,63± 0,07 2,74±0,08 10 

II 0,63±0,09 5,40±0,07 10 

III 3,73±0,76 9,05±0,40 10 

IV 32,35±7,80 15,87±0,97 10 

V 585,63±107,87 44,90±2,47 10 

VI 842,86±52,82 46,71±0,95 7 

VII 8863,00± 936,73 100,20±3,01 10 

 

Nos alevinos da classe I, no primórdio gonadal não foi possível observar 

claramente as células primordiais, apenas uma estrutura ímpar de aglomerado 

de células localizados na região gonadal. De forma similar, nos grupos II e III 

(Figura 2A e B respectivamente) também não foi possível identificar nem uma 
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alteração nas gônadas. Já no grupo IV (Figura C), foi observado o primórdio 

gonadal disposto dorsolateralmente (seta) apenas no lado esquerdo do animal, 

semelhante a um exemplar adulto da espécie. Nos peixes do Grupo V (Figura D) 

a estrutura morfológica do ovário já se apresenta com lamelas ovulígeras em 

diferentes estágios de formação e nos machos observou-se predomínio de 

espermatogônias apresentando aglomerados em formato de saco. Nos grupos 

VI e VII, as fêmeas apresentaram ovócitos visíveis a olho nu nos ovários, com 

uma coloração alaranjada, e os machos apresentaram testículos cilíndricos e 

alongados, com coloração esbranquiçada na extremidade anterior. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Secção transversal de um juvenil de pirarucu Arapaima gigas. A- Peixes do grupo II; B 

- Peixes do Grupo III; C- Cortes histológicos do primórdio gonadal de juvenis de pirarucu 

Arapaima gigas do Grupo IV. A seta aponta um indicio de diferenciação gonadal; D- Ovário de 

juvenis de pirarucu Arapaima gigas do Grupo VI; tn=tubo neural; vt= vétebras; m= músculo; cc= 

cavidade celomática; i-intestino, lo= lamelas ovulígeras; *= Capsula dorsal. 

 

Conclusões 

A diferenciação sexual do pirarucu por meio de análises histológicas e 

visualmente ocorre em peixes de mesmo tamanho, com peso de 585,63 ± 

107,87g e comprimento de 44,90 ± 2,47 cm. 
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Resumo 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a evolução da área cultivada da 
seringueira no Tocantins no período de 2013 a 2017 e as perspectivas que a 
cultura apresenta para o estado. A seringueira (Hevea brasiliensis), também 
chamada árvore-da-borracha, é uma planta da família das Euphorbiaccae. 
Nativa da floresta amazônica cultura ganhou o mundo devido seu elevado 
potencial para produção de látex ou borracha natural, matéria prima 
insubstituível para diversos produtos. Hoje a seringueira está espalhada por 
cerca de 12 estados da confederação, sendo o Tocantins o estado onde a cultura 
tem expressado maior potencial produtivo, devido principalmente ao clima local. 
Pode-se concluir que o estado ampliou significativamente as áreas de produção 
de seringa nos últimos anos, demonstrando assim potencial para cadeia 
produtiva, com perspectivas positivas para o cultivo desta cultura.  
 
Palavras-chave: Heveicultura; evolução; perspectivas. 

Introdução 

A seringueira (Hevea brasiliensis), também chamada árvore-da-borracha, 

é uma planta da família das Euphorbiaccae. Caracteriza-se por ser uma árvore 

de porte ereto, medindo entre 10m a 20m de altura em sistema de produção, 

embora possa atingir até 40 m de altura. Possui tronco e casca lisos, de cor 

acinzentada e com elevada presença de vasos laticíferos. Sua madeira é branca 

e leve e, de seu látex, se fabrica a borracha.  

O gênero Hevea abriga cerca de 11 espécies, podendo atingir mais de 40 

subespécies, sendo todas nativas da Floresta Amazônica, ou seja, nativas da 

América do Sul. A principal espécie desse gênero, do ponto de vista de 

produção, é a Hevea Brasilienses, devido principalmente a quantidade e 

qualidade do látex produzido pela mesma, tendo este de 30% a 40% de sólidos 

(GONÇALVES et. al, 1990). 

De acordo com o instituto agronômico de São Paulo (IAC) no ano de 2012 

a produção mundial de borracha natural superou 11.000 mil toneladas, das quais 

mais de 70% foram produzidas em países asiáticos tais como Tailândia, 
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Indonésia, Malásia, Índia e Vietnã. Sendo a Tailândia o maior produtor, 

responsável por mais de 30% de toda a produção mundial. 

Embora os países asiáticos concentram a grande parte da produção 

mundial, estima-se ainda que os mesmos consumam mais de 60% de sua 

produção. No contexto mundial, projeções indicam que o consumo crescerá mais 

que a produção e alguns especialistas estimam que no ano de 2020 o consumo 

de borracha natural será de 971 milhões de toneladas para uma produção de 

7,06 milhões de toneladas. 

O Brasil é um dos grandes importadores de borracha natural, embora 

tenha todas as condições favoráveis a produção da cultura. Inicialmente a 

produção de borracha no país se limitava as regiões amazônicas, porem devido 

inúmeros problemas ocasionados por doenças, a produção migrou para o centro 

oeste do país. A seringueira está presente em 12 estados dos pais, sendo eles 

Amazonas, Acre, Paraná, Mato grosso, Mato grosso do Sul, Tocantins, Espirito 

Santo, Pará, Goiás, Minas Gerais, Bahia e São Paulo (FAMATO, 2016). 

O estado do Tocantins nos últimos anos obteve inúmeros avanços no 

ramo da produção agrícola e um deles é produção de seringueira. Estima-se que 

esta cultura ocupe atualmente no estado do Tocantins mais de 8000 hectares de 

área plantada, ao passo que em 2011, segundo Araújo (2012), essa área não 

ultrapassava 3000 hectares. 

Entre diversas características favoráveis a cultura, a grande destaque 

para o clima, sendo o mesmo responsável pelas plantas cresçerem cerca de 1/3 

mais rápido do em outros estados mais ao Sul. A característica de clima seco 

ainda favorece o controle de doenças, principalmente o mal das folhas, causado 

pelo fungo Microciclus Uley, principal doença da cultura. Além disso, a  ainda  a 

portaria n° 2.634 que dispensa os produtores agroflorestais do licenciamento 

ambiental em áreas já consolidadas, e que se encontra em algum grau de 

degradação. O baixo valor aquisitivo das áreas e a possibilidade de mecanização 

das mesmas também contribuem. 

O presente trabalho teve por objetivo analisar a evolução da cultura no 

estado de Tocantins, no período que abrange dos anos de 2013 a 2017, a fim de 

ser traçar as características produtivas do estado, principais potencialidades e 
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perspectivas futuras para a cultura no estado. Com o intuito de se fomentar 

expansões e avanços na cadeia produtiva de látex no estado. 

Metodologia 

 O trabalho foi realizado no período de agosto a novembro de 2017, em 

parceria com a TF CONSULTORIA, SEBRAE, SEAGRO e o Banco da Amazônia 

(BAZA), sendo esses responsáveis, por todo aporte de dados inicial para a 

execução desse trabalho. 

 Incialmente buscou-se a arrecadação de informações pertinentes a 

realização do trabalho, perante as empresas, organizações e instituições 

colaboradoras. Sendo arrecadas informações mercadológicas, levantamentos 

anteriores, dados e cadastros de produtores. 

 Com base nos dados obtidos, sobretudo os oriundos do SEBRAE, pode-

se realizar a sistematização e atualização dos mesmos. Sendo que para isso se 

fez uso de um questionário pré-elaborado e aplicado aos produtores, via meio 

de comunicação (telefone/e-mail). Dessa forma pode-se obter os dados de 

produção e área plantada de todo estado, assim como dos problemas 

enfrentados pelos produtores para expandir a produção, possibilitando, portanto, 

a elaboração dos gráficos de projeção das áreas cultivadas no estado. 

Resultados e Discussão  

 De acordo como apresentado nos gráficos seguintes, pode-se perceber 

relativo aumento nas áreas produtoras de seringueira no estado, embora se 

tenha diminuído o aumento anual de área cultivada da cultura. 
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 Inicialmente houve relativa explosão em números de área cultivada da 

cultura, isso devido principalmente ao incentivo governamental, que 

disponibilizava linhas de credito bastante acessíveis, principalmente para 

pequenos e micro produtores. Porém, tais linhas de credito sofreram grande 

frenagem, ocasionada principalmente pela instabilidade política e econômica 

que o país inteiro vem enfrentando nos últimos anos. Limitando assim a 

expansão de pequenos produtores no seguimento. 

 A cultura apresenta grande potencialidade produtiva no estado, sendo ela 

superior a quase todos os demais estados produtores, porem enfrenta um 

grande fator limitante, que é impossibilidade de industrialização do produto 

dentro do estado. Devido à falta de indústrias beneficiadoras e processadoras 

dentro do estado, 100% da produção acaba sendo comercializada para 

indústrias em outros estados, o que  encarece a logística de transporte e diminui 

os lucros efetivos da produção, reduzindo assim o valor agregado do produto 

produzido no Tocantins. 

 A principal alternativa para essa limitação, seria a criação de incentivos 

governamentais, que fomente a criação de indústrias capazes de beneficiar a 

matéria bruta extraída das lavouras, e de indústrias que a processem 

transformando-a em produtos de maior valor agregado, aumentando assim a 

rentabilidade da produção. 

Porem para que industriais especializadas em borracha natural possam 

se estabelecer no estado, é necessário antes que o mesmo atinja produção 

suficientemente grande, para a manutenção da candeia produtiva industrial. 

 Ao se realizar os levantamentos, pode-se notar expressivo aumento do 

número de grandes produtores de seringa no Tocantins, sendo que na maioria 
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das vezes o investimento na cultura tenha se originado de fundos próprio. Pode-

se notar também que os mesmos, muitas vezes, têm migrado de outras culturas, 

com intuito de se diversificar sua produção, melhorar a eficiência do uso de suas 

áreas, e aumentar sua lucratividade. 

 A entrada de grandes produtores na produção de seringa no Tocantins é 

grande contrapeso a favor da heveicultura do estado, pois grandes  áreas de 

produção são capazes de produzir matéria prima para alimentar a cadeia 

produtiva de indústrias, fomentando assim a introdução das mesmas no estado.  

Conclusão 

 Pode-se perceber, que o estado apresenta grande potencial para cultivo 

da seringueira, sendo de extrema importância o fortalecimento da cadeia 

produtiva através principalmente da fomentação de indústrias e politicas publicas 

favoráveis ao cultivo. 
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Resumo  

No Estado do Tocantins existe uma carência de informações sobre o 
desempenho produtivo de forrageiras para produção de volumosos. Dessa 
forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade fermentativa e nutricional 
de silagens de sorgo com aditivos e gerar conhecimentos a respeito da utilização 
de sorgo para produção de silagem no Estado do Tocantins afim de formar e 
aperfeiçoar recursos humanos para a investigação de novas alternativas 
alimentares na região Norte do Brasil. A silagem de sorgo foi em silos 
experimentais dotados com válvula tipo Bunsen para escape dos gases e os 
tratamentos consistiram de: silagem sem aditivos (T1), com 2,5% de uréia (T2) 
e com 5,0% de uréia (T3). Onde a proteína bruta foi de 7,86%, 8,24%, 12,48%. 
A temperatura média das silagens foram de 23,2ºC, 23,3ºC e 25,0ªC para a 
silagem sem aditivo, silagem + 2,5% de uréia e silagem + 5,0% de uréia, 
respectivamente. Os teores pH observado apresentaram valores médios entre 
3,95 a 4,05 em todos os tratamentos estudados. Os parâmetros avaliados 
atenderam aos requisitos de uma boa fermentação e consequentemente para 
uma boa silagem. 
 

Palavras-chave: padrões de fermentação, pH, uréia 
 

Introdução  

Uma das principais dificuldades da produção pecuária no Brasil é a 

escassez de alimentos durante o período mais quente e seco do ano. Esta 

sazonalidade climática resulta em pastagens com baixa produtividade e reduzido 

valor nutricional, o que pode prejudicar ou até mesmo inviabilizar atividade 

pecuária no país. Desta forma, a produção de volumosos conservados torna-se 

uma das principais alternativas para se contornar esse problema. 

 No Estado do Tocantins existe uma carência de informações sobre o 

desempenho produtivo de forrageiras para produção de volumosos. Com 
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crescente é uma realidade que precisa ser trabalhada. Em extensa revisão sobre 

a avaliação de híbridos de sorgo para silagem no Tocantins foram encontrados 

apenas dois artigos sobre o assunto (Avelino et al., 2011). Assim fica patente 

que a região com uma das maiores taxas de crescimento anual do País não pode 

haver carência tão acentuada de informações sobre uma das mais importantes 

alternativas para produção de volumosos. 

O sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) produz silagens com excelente 

qualidade fermentativa, e com valor nutritivo variando, de 72 a 92 % das silagens 

de milho, tem sido recomendada principalmente para regiões onde regime 

pluviométrico é mais rigoroso e possui taxa de rebrota de 60 %.  

 No entanto, Pereira et al. (2008) destacam a importância de avaliar o 

padrão fermentativo e a qualidade nutricional de silagens de sorgo com e sem 

aditivos. As silagens de sorgo são nutricionalmente deficientes em nitrogênio, 

Para Fernandes et al. (2009) aditivos nutrientes, como a ureia podem ser 

utilizados na ensilagem, uma vez que a amônia liberada pela hidrólise da ureia 

pode alterar o perfil de fermentação da silagem e reduziu as perdas de 

nutrientes, além de ter efeito benéfico sobre a composição bromatológica do 

produto final.  

Uso de aditivos microbianos consiste em importante recurso, na redução 

da proteólise enzimática, o que proporciona rápido decréscimo do pH da massa 

ensilada, favorecendo fermentação lática (Henderson,1993). Assim o projeto em 

questão poderá trazer conhecimentos para a região sobre a qualidade das 

silagens de sorgo com e sem aditivos. 

Metodologia   

A pesquisa foi conduzida nas dependências da Católica do Tocantins – 

Campus II, no município de Palmas – TO. Ande foi feita uma adubação de plantio 

e cobertura, o híbrido de sorgo volumax (nome comercial do híbrido AGX-213), 

foi estabelecido no mês de dezembro de 2017, utilizou-se espaçamento de 0,75 

m entre linhas e a semeadura foi realizada manualmente em sulcos de 

aproximadamente 5 cm de profundidade. A população de plantas seguiu a 

recomendação de 12 plantas por metro linear, com desbaste feito 20 dias. 
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 A colheita foi realizada quando as plantas atingiram o estádio de 

maturação de grão farináceo. O material colhido foi picado em picadeira 

estacionária, a forragem foi triturada em partículas de aproximadamente 1 cm. 

Os tratamentos foram: silagem sem aditivo (controle – T1); silagem com 2,5% de 

uréia (T2) e silagem com 5,0% de uréia (T3). Os aditivos foram incorporados no 

material, e a uréia utilizada foi do tipo comercial granulada. 

  Os silos experimentais utilizados foram cilindros de PVC (policloreto de 

polivinila) com 10 cm de diâmetro e 50 cm de comprimento, fechados com tampa 

de PVC dotadas de válvulas tipo Bunsen para livre escape dos gases produzidos 

pelo processo de fermentação, a compactação do material foi realizada 

manualmente com soquete de madeira. Cada silo foi preenchido com quantidade 

de forragem que resultou na densidade de 600 kg/m3. Após a compactação, os 

silos foram devidamente fechados e vedados com fitas adesivas e 

acondicionados em local fresco e arejado até o momento da abertura. 

Os silos foram abertos após a estabilização do material ensilado, o 

material foi pesado e submetido à prensa hidráulica para retirada do suco, após 

esse processo, o suco retirado da silagem foi submetido à análise de pH e 

temperatura.  

As silagens foram subamostradas com aproximadamente 500 g cada e 

levadas a pré-secagem em estufa de ventilação forçada a 55ºC durante 72 horas 

para determinação da matéria pré-seca. As amostras da partes das plantas do 

sorgo, juntamente com as amostra de silagem após serem pré-secas foram 

moídas,para determinações dos teores de matéria seca a 105°C, cinzas, 

proteína bruta.  

 O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com três 

repetições por tratamento. As médias foram agrupadas pelo teste Scott-Knott ao 

nível de 5% de probabilidade (p<0,05). As análises serão realizadas utilizando-

se o programa SISVAR®. 

Resultados e Discussão  

        As perdas no processo de conservação de materiais forrageiros, ocorrem ao 

longo do período de ensilagem, na forma de efluente, no presente trabalho as 

perdas foram computadas e estão dispostas na (Tabela1) 
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Tabela 1. Porcentagem de perdas (%) na matéria natural das silagens de sorgo 

com aditivos. 

Repetição T1 T2 T3 

R1 18,88 48,96 34,18 

R2 0 0 0 

R3 0 0 79,93 

R1 – repetição 1; R2 – repetição 2; R3 – repetição 3; T1 – tratamento de silagem sem aditivos, T2 – silagem 

+ 2,5% de uréia e T3 – silagem + 5% de uréia  

As perdas ocorreram nos três tratamentos estudados, no entanto se 

concentraram no Tratamento 3. O material determinado como perda 

apresentava odor fétido, presença de fungos e coloração escura. Esse resultado 

constata que a adição de aditivos não colaborou de forma significativa para a 

redução das perdas do material. 

Os parâmetros de qualidade fermentativa nos tratamentos estudados 

estão dispostos na (Tabela 2). A temperatura média das silagens foram de 

23,2ºC, 23,3ºC e 25,0ªC para a silagem sem aditivo, silagem + 2,5% de uréia e 

silagem + 5,0% de uréia, respectivamente. 

Tabela 2. Valores médios de pH e temperatura (ºC) do suco das silagens de 

sorgo com aditivos. 

Tratamento Temperatura (ºC) pH 

Silagem de sorgo 23,2 3,95 

Silagem de sorgo + 2,5% de uréia 23,2 4,06 

Silagem de sorgo + 5,0% de uréia 23,8 4,05 

Os teores pH da silagem de sorgo conforme observado na (Tabela 2) 

apresentaram valores médios entre 3,95 a 4,05, resultados esses que promovem 

uma conservação da silagem e não favorece a multiplicação de microrganismos 

indesejáveis.  

Tabela 3. Valores médios de matéria seca (MS), matéria orgânica,(PB) Proteína 

Bruta (MO) e cinzas (CZ) das silagens de sorgo com aditivos. 

Tratamento MS  PB  MO CZ 

 % na MN % na MS 

Silagem de sorgo 24,42a 7,86c 94,43a 5,57a 

Silagem de sorgo + 2,5% de uréia 22,86b  8,24b 95,28b 4,72b 
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Silagem de sorgo + 5,0% de uréia 21,95c 12,48a 94,51a 5,4 a 

MN – matéria natural 

Os teores de matéria seca (MS) foram levemente baixos, variando de 21,95 a 

24,42%, conforme observado na Tabela 3. No entanto, segundo Atis et al. (2013) 

o teor de MS da silagem deve estar entre 20 e 27%. Os valores de MS obtidos 

com as silagens de sorgo com aditivos neste experimento adequaram-se as 

recomendações destes autores.  

 

Conclusões 

As silagens de sorgo com aditivos e sem aditivos atenderam aos requisitos de 

uma boa fermentação e consequentemente para uma boa silagem.  
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Alterações Morfológicas na Cultura da Alface Cultivada no 

Bioma do Cerrado. 

Patrícia Gomes de Araújo8 

                                                                                                     Evandro Reina 9 

RESUMO 

Um dos processos mais utilizados em benefício do homem é a fixação biológica 
de nitrogênio atmosférico, que é realizada por microrganismos procarióticos 
conhecidos como diazotroficas. As bactérias do gênero Azospirillum sp são 
diazotroficas que apresentam considerável potencial de aplicação em sistemas 
agrícolas. O trabalho tem o objetivo de avaliar as alterações morfológicas em 
plantas de alface provenientes da inoculação com Azospirillumm 
brasilienses. Conclui-se que o uso de A. brasiliense proporciona alterações 
morfolicas em plantas de alface importante para o sistema produtivo.  

PALAVRAS CHAVE:  fixação biológica; diazotróficos; fito hormônios; bactérias.  

 

INTRODUÇÃO 

A alface (Lactuca sativa L., cichoraceae) é a hortaliça folhosa mais 

consumida no País e no mundo devido à grande facilidade para a aquisição do 

produto, pelo seu sabor, pela qualidade nutritiva e baixo custo (COMETTI et al., 

2004). Sua produção ocorre em cinturões verdes, próximos aos grandes centros 

consumidores, dada à alta perecibilidade do produto no período de pós-colheita, 

resultado do alto teor de água e grande área foliar (SANTOS et al., 2001). A 

cultura vem ocupando importante parcela do mercado nacional de hortaliças e 

vem adquirindo importância econômica crescente no País (RESENDE et al., 

2005). 

Nos solos do cerrado, principalmente os Latossolo, apresentam limitações 

de ordem química para o adequado crescimento das plantas, com destaque para 

os baixos teores de nutrientes e a elevada capacidade de adsorção de fosfato 

fator que somado a acides do solo limita a produtividade das culturas 

(GUIMARÃES et al., 1993). 

                                                           
8 Aluna do curso de Agronomia da  Faculdade Católica do Tocantins;patriciajosue@outlook.com   
9 Professor do curso de Agronomia da faculdade Católica do Tocantins;Evandro.reina@catolica-to.edu.br 
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As bactérias do gênero Azospirillum são diazotrofica que apresentam 

considerável potencial de aplicação em sistemas agrícolas. Quando inoculadas 

em diversas espécies, apresentam mecanismos que influenciam o 

desenvolvimento da planta e a fixação biológica do nitrogênio, devido à 

estimulação da produção de fito hormônios pelas plantas, melhora dos 

parâmetros fotossintéticos, condutância estomática e elasticidade da parede 

celular, alterando as variáveis de produção dessas culturas.  

 

METODOLOGIA 

O trabalho foi conduzido em sacos dentro da estufa na área experimental 

da Faculdade Católica do Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais 

localizado no município de Palmas – TO com a cultura do alface (Latuca sativa 

L.).O experimento utilizou o delineamento inteiramente casualizado em esquema 

fatorial 5 x 2 onde os tratamentos do primeiro fator foram compostos de 5 doses 

de inoculante fonte de Azospirillum brasilienses (T1- 00 ml.ha-1; T2- 50 ml.ha-1; 

T3- 100 ml.ha-1; T4 – 150 ml.ha-1 e T5 – 200 ml.ha-1) com 5 repetições totalizando 

25 parcelas experimentais. O segundo fator analisado foram as duas épocas de 

plantio, aqui determinadas como época 1 plantio no período de seca e época 2 

o plantio realizado na época de chuva. O inoculante comercial fonte de A. 

brasiliense é constituído pelas estirpes AbV5 e AbV6, na concentração comercial 

de 2x108 Ufc.ml-1. 

O solo utilizado foi homogêneo e as mudas foram transplantadas em 

sacos de 2 litros (volume) de solo.  No momento do transplante as mudas 

receberam os tratamentos de acordo com a casualização feita, após a instalação 

o experimento foi acompanhado garantindo a irrigação e controle fitossanitário 

sempre que necessário. 

As variáveis analisadas foram: Peso das plantas (Kg/planta) que foi obtido 

após a colheita e limpeza das plantas pesando-as em balança de precisão;  

Comprimento do sistema radicular (cm) obtidos após lavagem das raízes e 

mensuração com auxílio de régua graduada; Matéria seca da parte aérea e 

sistema radicular onde as partes separadas foram pesadas e desidratadas em 

estufa de circulação forçada a 65ºC por 48 horas, posteriormente pesados em 
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balança de precisão e os dados obtidos tabulados para obtenção da matéria 

seca. 

Após a coleta de cada época os dados foram tabulados e ao termino do 

experimento com auxílio do programa estatístico SISVAR foi realizada a análise 

de variância com intuito de ser verificar a interação entre as doses e épocas de 

plantio e seus possíveis resultados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados de cada época de plantio foram submetidos a analise de 

variância individual e, em seguida, a analise de variância conjunta em que o 

menor quadrado médio residual diferiu em mais de sete vezes do maior 

impossibilitando o uso da analise conjunta dos dados provavelmente pela 

diferença de comportamento das plantas nas diferentes épocas do ano. Sendo 

assim procede-se a analise individual de cada época de cultivo. 

Na primeira época de cultivo, os resultados obtidos através da analise de 

variância demonstram que houve diferença significativa ao nível de 5% de 

probabilidade pelo teste t para as variáveis altura da planta, comprimento da raiz, 

massa verde da parte aérea e massa seca da raiz. Para o massa verde da raiz 

e matéria seca da parte aérea não foram encontrada significância estatística. 

Nota-se que na primeira época ocorreu à perda do tratamento que era 

constituído pela dose zero de inoculante. Esta perda foi devida a incidência de 

doença bacteriana que matou todas as plantas que não receberam a bactéria 

Azopirillum brasiliense. Na segunda época não ocorreu a incidência 

fitopatológica obtendo resultados para as 5 doses. 

Tabela 1 - Tabela de medias para as variáveis Altura da planta, comprimento da raiz, massa 

verde da parte aérea e massa seca da raiz influenciadas por 4 doses de inoculante na primeira 

época de cultivo. 

Variáveis 50 ml/ha de 

inoculante 

100 ml/ha de 

inoculante 

150 ml/ha de 

inoculante 

200 ml/ha de 

inoculante 

Altura da planta 16,4 A 17,3 A 15,7 A 12,1 B 
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Comprimento 

da raiz 

24,5 AB 29,8 A 22,6 B 23,2 AB 

Massa verde da 

parte aérea 

36,6 AB 40,2 A 33,2 AB 21,4 B 

Massa seca da 

raiz 

3,9 AB 3,5 AB 4,5 A 2,9 B 

Medias seguidas pela mesma letra não se diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 

de probabilidade. 

Os resultados obtidos demonstram que para a altura de planta a dose 200 

ml/ha de inoculante apresentou menor resultado no desenvolvimento da planta 

(12,1 cm) e o uso das demais doses não se diferiram estatisticamente entre si. 

O comprimento da raiz apresenta a formação de 3 grupos de medias 

sendo o grupo com maiores medias constituído pela dose 100 ml/ha de 

inoculante (40,2 cm) seguido pelas doses 50 e 150 ml/ha de inoculante e a menor 

media com a dose 150 ml/ha de inoculante. 

A massa verde da parte aérea obteve maior influencia com a dose 100 

ml/ha de inoculante, seguida pelas doses 50 e 150 ml/ha de inoculante, ficando 

a dose 200 ml/ha de inoculante com a menor media. Em relação a massa seca 

da raiz a dose 150 ml/ha de inoculante apresentou maior media (4,5g) seguido 

pelas doses 50 e 100 ml/ha de inoculante, medias intermediarias e a pior media 

com a dose 200 ml/ha de inoculante. 

TABELA 2 - Tabela de medias para a variável comprimento da raiz influenciadas por 4 doses de 

inoculante na segunda época de cultivo. 

Doses de inoculante (ml/ha) Comprimento da raiz (cm) 

0 10,5  B 

50 19,4 A 

100 23,0 A 

150 27,2 A 

200 23,4 A 

              Medias seguidas pela mesma letra não se diferem entre si pelo teste Tukey, p<0,05). 
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CONCLUSÕES 

O uso de A. brasiliense proporciona alterações morfolicas em plantas de alface 

importante para o sistema produtivo; 

Dose 150 ml/ha de inoculante proporciona maior comprimento radicular em 

raizes de alface no cultivo do periodo final da chuva; 

No periodo chuvoso houve influencia em todos parametros avaliados, 

destacando a dose 200 ml/ha de inoculante como causadora do efeito inverso 

do esperado.  
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Etnobotânica de Hortaliças e Plantas Medicinais Nos Quintais 

do Município de Pedro Afonso, Tocantins 
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Resumo 
O presente trabalho objetivou realizar um levantamento quanto à identificação 
de espécies de plantas medicinais e resgatar aspectos quanto à utilização 
dessas plantas, bem como conhecer as hortaliças e métodos de cultivos da 
população residente no município de Pedro Afonso, TO. A coleta de dados 
consistiu de entrevistas por meio da aplicação de um questionário com questões 
semiestruturadas, aplicados moradores do município seguindo o método “bola 
de neve”. As plantas medicinais coletadas durante as visitas aos moradores 
foram enviadas para identificação botânica ao Herbário do Tocantins – HTO. Em 
relação às plantas medicinais mais utilizadas pode-se mencionar que as 
principais foram, respectivamente, em ordem decrescente de citações pelos 
entrevistados: babosa, erva cidreira, capim santo, hortelã, falso-boldo e malva 
do reino. 
 
Palavras-chave: fitoterapia; etnomedicina; biodiversidade; espécies vegetais. 
 

Introdução  

Diante do consumo e dos malefícios da ingestão elevada de alimentos 

industrializados, é de extrema importância ter uma alimentação rica e 

diversificada, o que permite hábitos mais saudáveis. Os conhecimentos 

empíricos sobre os costumes alimentares de nossas antigas civilizações 

constituem uma riqueza muito valiosa de informações para a humanidade. 

Nesse sentido, a etnobotânica tem com uma das finalidades, o resgate e a 

preservação dos conhecimentos tradicionais das pessoas em relação às 

espécies, seus usos, manejos e relações com meio ambiente (FREITAS, 2012). 

 Com o aumento da população mundial, empresas tiveram que investir 

mais em pesquisas e tecnologias; como o melhoramento, com o intuito de elevar 

consideravelmente a produção agrícola mundial, por meio do lançamento de 
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variedades cada vez mais competitivas. Isso levou a necessidade de 

implantação de áreas extensas de monocultura. Fatores ambientais favoráveis 

culminaram com o surgimento de doenças e pragas, muitas vezes introduzidas 

de outros estados e/ou países, e por fim, acarretando na necessidade da 

utilização de agroquímicos para controlar esses micro-organismos indesejáveis 

às culturas. 

Sendo assim, a degradação ambiental e a intrusão de novos elementos 

culturais, acompanhados pela desagregação dos sistemas de vida tradicionais 

ameaçam, além de um acervo de conhecimentos empíricos, um patrimônio 

genético de valor inestimável para as futuras gerações (AMOROZO e GELY, 

1988).  

Portanto, o cultivo orgânico é indispensável no que se refere à 

preservação do meio ambiente e da saúde das pessoas, que consomem os 

alimentos in natura. Nesse aspecto, a presente pesquisa teve como objetivo 

realizar um levantamento etnobotânico de plantas medicinais e identificá-las 

botanicamente, bem como resgatar aspectos quanto à utilização e cultivo dessas 

plantas e das hortaliças nos quintais do município de Pedro Afonso, Tocantins. 

 

Metodologia 

A pesquisa foi conduzida durante o período de 01 de agosto de 2017 a 01 

julho 2018, no município de Pedro Afonso, estado do Tocantins, localizado na 

região norte do país, com uma população obtida pelo último censo demográfico 

de 2010, com cerca de 11.539 habitantes. A área total da unidade territorial de 

2 010,892 km2 e densidade demográfica de 5.74 habitantes por km2 (IBGE, 

2017). No entorno da cidade de Pedro Afonso, a vegetação nativa já se encontra 

descaracterizada em diversos trechos, tendo as matas ciliares do rio Tocantins 

e seus tributários sido suprimida total ou parcialmente para o plantio de culturas 

de subsistência, ou formação de pastagens (LOPES e BRAZ, 2007). A coleta de 

dados consistiu de entrevistas por meio da aplicação de um questionário com 

questões semiestruturadas, modificado de Arrabal (2003) e empregado também 

por Viganó et al. (2007), os quais trabalharam com a aplicação de questionários 

de aplicadas de forma direta e aleatória nas visitas à população de estudo, 

independente do gênero (feminino e masculino) e idade. Na presente pesquisa, 
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ocorreram modificações na metodologia de aplicação de questionários, sendo 

empregado o contato aos entrevistados por meio da técnica de “bola de neve” 

(BAILEY, 1994). Nessa metodologia, a pesquisa começa com um informante-

chave, uma pessoa culturalmente competente, geralmente idosa, bastante 

popular na região e com grande conhecimento a respeito da utilização das 

plantas, que recomenda outro informante de competência similar, repetindo-se 

o processo a partir dos novos incluídos. Os questionamentos referiram às 

características socioeconômicas, modo de obtenção, orientação, preparo, 

finalidade terapêutica, uso e parte da planta utilizada.  

As plantas medicinais coletadas durante as visitas aos quintais em Pedro 

Afonso, TO, foram enviadas para identificação botânica ao Herbário do 

Tocantins – HTO. Não foi possível coletar todas as plantas citadas pelos 

entrevistados, pois partiu-se da gentileza dos produtores de plantas medicinais 

doarem os exemplares as referidas espécies para identificação. Para hortaliças 

identificou-se pelo nome popular até gênero apenas. Foi aplicada análise 

descritiva nos dados tendo em vista que a pesquisa consistiu em uma aplicação 

de questionários. Quando necessário, realizou-se a confecção de tabelas para 

ilustração dos resultados obtidos. 

 

Resultados e discussão 

Do total de entrevistados que cultivam e utilizam as espécies vegetais foco 

do trabalho, 40 pessoas citaram tanto plantas medicinais quanto hortaliças. 

Obteve-se 17 citações somente para plantas medicinais e quatro apenas para 

hortaliças. Foram aplicadas 61 entrevistas aos habitantes do município de Pedro 

Afonso, TO. A maioria das pessoas entrevistadas tinha idade entre 18 e 28 anos 

(11 pessoas) e entre 39 e 48 anos (13 pessoas). Do total de entrevistados, 54 

eram mulheres e sete eram homens. Em relação à escolaridade, a maior parte 

dos entrevistados possuíam ensino médio completo (22 pessoas) e ensino 

fundamental incompleto (15 pessoas). Quanto à renda familiar, 47 indivíduos 

entrevistados possuíam renda de até um salário mínimo. A maioria dos 

entrevistados era do sexo feminino (90%) e a idade média, 52 anos, em trabalho 

realizado por Freitas et al. (2012), o que reflete dados muito próximos dos 

encontrados no presente trabalho. 
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Observou-se que a maioria das pessoas entrevistadas (56 citações) foi 

influenciada por familiares ou amigos a fazerem uso de plantas; foi verificada 

apenas uma citação feita a partir da internet. Em relação à forma correta da 

utilização de plantas medicinais: do total de 57 pessoas entrevistadas, foram 

obtidas 55 citações para aquisição desses conhecimentos a partir de familiares 

ou amigos; foram verificadas apenas duas citações por meio da internet e uma 

pelos livros. Tais informações corroboram com Giraldi e Hanazaki (2010), que 

observaram a transmissão do conhecimento feita na própria comunidade, com 

pais/avós e vizinhos, demonstra uma rica herança cultural local sobre plantas 

medicinais. 

 Na Tabela 1 encontram-se as principais plantas medicinais identificadas 

nos quintais do município de Pedro Afonso, TO.  

 
Tabela 1 – Principais espécies de plantas utilizadas pelos entrevistados nos 
quintais do município de Pedro Afonso, TO, no período de agosto de 2017 a julho 
de 2018. 

*Partiu-se de um total de 61 pessoas entrevistadas. 

As principais hortaliças cultivadas foram cebolinha, coentro, pimenta e 

couve. Notou-se que a maior parte das pessoas entrevistadas não utiliza 

fitossanitários no cultivo das hortaliças (99%). Apenas 1% dos entrevistados 

utiliza algum tipo de herbicida em seus cultivos. Do total de 44 pessoas 

Nome popular Espécie botânica Família botânica 
Número de 
citações* 

Babosa Aloe vera (L.) Burm. f. Aloaceae 23 

Erva cidreira Lippia alba (Mill.) N.E. Brown Lamiaceae 23 

Capim santo Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. Poaceae 22 

Hortelã Mentha spicata L. Lamiaceae 21 

Falso-boldo  Plectranthus barbatus Andrews Lamiaceae 15 

Malva do reino Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. Lamiaceae 10 

Alfavaca Ocimum gratissimum L. Lamiaceae 08 

Mastruz Chenopodium ambrosioides L. Amarantaceae 07 

Açafrão Curcuma longa L. Zingiberaceae 05 

Folha santa Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken. Crassulaceae 05 

Gengibre Zingiber officinale Roscoe Zingiberaceae 05 

Romã Punica granatum L. Lythraceae 05 

Algodão Gossypium hirsutum L. Malvaceae 04 

Mulatinha Aeollanthus suaveolens Matt. ex. Spreng Lamiaceae 04 

Vick Mentha arvensis L. Lamiaceae 04 

Alecrim Rosmarinus officinalis L. Lamiaceae 03 

Arruda Ruta graveolens L. Rutaceae 03 

Gervão Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl. Verbenaceae 03 

Pariri Arrabidaea chica (Humb. & Bonpl.) B. Verl. Bignoniaceae 03 
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entrevistadas, 99% cultivam as hortaliças de forma orgânica. Em relação ao 

emprego de adubação orgânica, o esterco animal teve 40 citações, seguido da 

compostagem e casca de ovo (12 citações) e borras de café (10 citações). Os 

entrevistados não comercializam as hortaliças cultivadas em seus quintais, 

apenas para consumo próprio.  

Martins et al (2012) mencionam em seu trabalho que os quintais possuem 

arranjos espaciais de espécies alimentícias, destacando-se frutíferas e 

hortaliças, além de plantas medicinais, o que concorda com o que foi observado 

no presente trabalho, em que também foram obtidas muitas plantas medicinais 

e hortaliças cultivadas nos quintais da população de Pedro Afonso, TO. 

Conclusões 

Foi possível realizar um levantamento etnobotânico, bem como identificar 

botanicamente as plantas medicinais e hortaliças, por meio das entrevistas 

realizadas com moradores do município de Pedro Afonso, TO. 
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Resumo 

Na avaliação da superfície ocular, quantidade e qualidade do filme lacrimal 
produzidas são inspecionadas, já que a lágrima é um fluido imprescindível para 
manutenção da saúde ocular. Anormalidades do filme lacrimal em cães podem 
comprometer a função da córnea e classificam-se de acordo com o aspecto 
quantitativo, qualitativo ou ambos. Aferição da porção aquosa da lágrima pode 
ser realizada por testes como Teste Lacrimal de Schirmer (TLS) e Teste Lacrimal 
da Ponta de Papel Endodôntico (TLPPE). Objetivou-se padronizar os valores 
normais para TLS 1 e TPPE em cães hiǵidos, comparando-se os resultados 
quanto às vantagens e desvantagens de cada técnica. Foram avaliados 40 olhos, 

encontrando-se os valores de 18,89 ± 9,09 mm/min no olho direito (OD) e 
18,28 ± 6,29 mm/min em olho esquerdo (OE) para TLS1 e de 18,72 ± 5,39 

mm/min em OD e 19,61 ± 4,20 mm/min em OE para TPPE. Não houve diferença 
quando ambos os testes foram comparados para o mesmo olho. Ambos 
puderam ser executados e as desvantagens relacionadas às técnicas foram 
quanto ao tamanho da fenda pupilar, indicando-se TPPE para animais de 
pequeno porte e pouco colaborativos ou filhotes. Concluiu-se que ambos os 
testes podem ser facilmente realizados nas avaliações oftalmológicas de rotina.  
Palavras-chave: ceratoconjuntivite seca; CCS; caninos.  

 

Introdução 

 O filme lacrimal é uma fina camada que recobre córnea e conjuntiva, 

composto por três porções: lipid́ica, aquosa e mucoide. Os distúrbios da função 

lacrimal distribuem-se em duas categorias opostas: falha na produção de filme 

pré-corneal e inabilidade do sistema de drenagem (SLATTER, 2005).  

 As anormalidades do filme lacrimal em cães podem comprometer a sua 

função e se classificam de acordo com o aspecto quantitativo, qualitativo ou 
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ambos. Na oftalmologia veterinária, destaca-se a ceratoconjuntivite seca (CCS), 

doença inflamatória crônica, caracterizada pela deficiência de produção da 

porção aquosa do filme lacrimal, acompanhada por evaporação excessiva da 

lágrima. O desconforto ocular causado pela doença é resultado dos danos que 

ocorrem na superfićie da córnea e que desencadeia os sinais clińicos (LIMA et 

al., 2014; SLATTER, 2005).  

 A adequada produção lacrimal é fundamental para manutenção da 

integridade da córnea. A aferição de sua porção aquosa pode ser realizada por 

exames como Teste Lacrimal de Schirmer (TLS), padrão de rotina, e 

recentemente, pelo Teste Lacrimal da Ponta de Papel Endodôntico (TLPPE) 

(LANGE, 2012).  

  Assim, objetivou-se padronizar os valores normais do Teste da Lágrima 

de Schirmer e do Teste Lacrimal da Ponta de Papel Endodôntico em cães 

hiǵidos, além de comparar os resultados quanto às vantagens e desvantagens 

de cada técnica. 

 

Metodologia 

 Vinte cães hígidos foram selecionados para o estudo, sendo 10 machos 

e 10 fêmeas, de diferentes raças e pesos, com idade variando de jovem (2 anos) 

a idoso (17 anos), trazidos de forma voluntária pelos tutores após assinatura de 

termo de livre consentimento esclarecido. O estudo foi submetido à Comissão 

de Ética no Uso de Animais da Católica do Tocantins, com certificado e protocolo 

CEUA-FACTO N.105/17. As avaliações foram realizadas na Clínica Veterinária 

da Católica do Tocantins, sempre no mesmo horário do período vespertino. O 

exame oftalmológico foi executado na seguinte ordem: Teste da Lágrima de 

Schirmer Tipo 1 (TLS1), Teste da Ponta de Papel Endodôntico (TPPE) e, por 

último, Teste de Fluoresceína, iniciando-se no olho direito (OD). O intervalo para 

a realização dos mesmos testes no olho esquerdo (OE) foi de cinco minutos. E 

o intervalo entre os testes lacrimais foi de 30 minutos para que não ocorresse 

interferência entre os resultados.  

 A mensuração da fração aquosa da lágrima pelo TLS1 (sem 

dessesibilização corneal) foi realizada com a utilização de tira de papel estéril 

padronizada (Ophthalmos). Sob leve contenção fiśica do animal, em especial da 
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cabeça, a tira foi aplicada na metade do terço lateral da pálpebra inferior (saco 

conjuntival ventral), sendo mantida por um minuto. A parte umidificada da tira de 

papel foi lida imediatamente após ser retirada do olho do animal para se 

mensurar a umidade no local, em miliḿetros por minuto (mm/min). O TPPE foi 

executado com uso de ponta de papel absorvente endodôntica padronizada 

estéril (Roeko Color, size 30; Langenau, Alemanha). O animal foi previamente 

contido pela imobilização da cabeça, a porção previamente dobrada da fita foi 

aberta para inserção no terço lateral da pálpebra inferior durante um minuto e 

posterior mensuração dos valores em milímetros, com auxílio de uma régua. 

Visando a mensuração da fração aquosa da lágrima, o método proposto por 

LANGE et al. (2014) foi adotado e padronizado. 

 O teste de fluoresceína foi executado após todos os testes lacrimais já 

terem sido realizados em ambos os olhos. Uma tira comercial impregnada pelo 

corante de fluoresceína (Ophthalmos) foi colocada em contato com a córnea. 

Após, a córnea foi visualizada, com fonte de luz artificial, em busca de defeitos 

epiteliais presentes em córnea e conjuntiva. Os resultados foram submetidos ao 

Teste t pareado, para se comparar a média entre duas amostras pareadas, com 

nível de significância de 5%. O programa estatístico utilizado foi o Instat 

GraphPad 3.10 version. 

 

Resultados e Discussão 

 As doenças do aparelho lacrimal, como a ceratoconjuntivite seca podem 

ser muito comuns em cães, e ocorrem pela deficiência quantitativa ou qualitativa 

do filme lacrimal pré-corneal ou pela combinação de ambas (SLATTER, 2005). 

Torna-se importante que os dados normais de produção lacrimal sejam 

determinados para os diferentes meios de diagnóstico e nas diferentes espécies 

da Medicina Veterinária. 

 Os valores para o TLS1 foram de 18,89 ± 9,09 mm/min em OD e 

18,28 ± 6,29 mm/min em OE. Em cães, considera-se normal resultados entre 15 

e 25 mm/min, sendo que resultados entre 8 e 15 mm/min são considerados 

suspeitos e abaixo de 8 mm/min, se acompanhado por sinais clínicos, 

diagnostica-se a ceratoconjuntivite seca (GALERA et al., 2009; SLATTER, 
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2005). Portanto, a média dos dados encontrados indicou valores dentro da 

normalidade citada em literatura.  

 Para o TPPE, os valores foram de 18,72 ± 5,39 mm/min em OD e 

19,61 ± 4,20 mm/min em OE. Não há dados padronizados em literatura para o 

TPPE em cães. Este teste é indicado em espécies nas quais outros testes 

convencionais, como o TLS são de difícil execução devido ao pequeno tamanho 

dos olhos (LANGE et al., 2014). Além disto, outra vantagem é a facilidade de 

manuseio, devido à rigidez da tira e o menor desconforto, que tornam o teste 

bastante versátil e eficaz (ORIÁ et al., 2015). Neste estudo, optou-se por utilizar 

o TPPE em cães como sendo uma alternativa de uso em filhotes ou animais 

pouco colaborativos e de pequeno porte. Existem estudos com o mesmo teste 

em animais silvestres como iguana-verde (ARAÚJO, 2016), saguis, canário-da-

terra (Sicalis flaveola), curió (Sporophila angolensis), tartaruga-de-orelha-

vermelha (Trachemys scripta elegans), rato (Rattus norvegicus) linhagem Wistar 

e camundongo (Mus musculus) linhagem Swiss Webster (LANGE, 2012). Tais 

autores indicam a realização do teste quando a fenda palpebral for inferior a 

cinco milímetros. 

 Quando os valores de TLS1 e TPPE foram comparados, não houve 

diferença significativa para o mesmo olho. Já o Teste de Fluoresceína foi 

negativo em todos os olhos.  Comparando-se a dificuldade em se realizar os 

testes, percebeu-se que quando o animal possui porte menor, há uma dificuldade 

maior em se realizar o TLS1, já que o tamanho do saco conjuntival ventral é 

reduzido e a tira de teste possui tamanho padronizado de cinco milímetros. O 

porte do animal também se torna um desafio quando o animal é pouco 

colaborativo e a contenção da cabeça pode não ser realizada de forma 

adequada. Como o TPPE é realizado com uma tira muito fina, semelhante à uma 

“linha” com menos de três milímetros de diâmetro, o animal pode ter uma 

aceitação melhor a ele, por facilitar na hora da aplicação da tira no saco 

conjuntival. Porém, foi possível perceber que em ambos os testes, os animais 

apresentam certo desconforto inicial devido a presença da tira em contato com 

a córnea, já que não houve dessensibilização prévia da córnea. 

 O TLS1 é amplamente utilizado em Medicina Veterinária, inclusive como 

parte integrante do exame oftalmológico básico, porém as tiras de teste 



 

 

90 

comercialmente usadas são da linha humana. Vários trabalhos realizaram a 

padronização dos valores para cães hígidos e sem oftalmopatias (GALERA et 

al., 2009; ORIÁ et al., 2015). A possibilidade de uso de outros testes em Medicina 

Veterinária é uma excelente alternativa em casos de paciente pouco 

colaborativos ou com presença de fenda palpebral pequena, como filhotes e 

animais de pequeno porte. O uso em animais silvestres, como répteis e aves 

também deve ser adaptado ao tamanho da fenda palpebral de cada espécie. 

Assim, o TPPE é uma alternativa viável e eficaz já que os valores de ambos os 

testes, TLS1 e TPPE, não apresentam diferenças significativas neste estudo e 

indica que é possível utilizar ambos. 

 Não houve qualquer intercorrência na aplicação do TLPP nas espécies 

avaliadas, todos os animais submetidos aos procedimentos retornaram aos 

tutores sem apresentar sinais de estresse ou distúrbios oculares como secreção 

ou blefaroespasmo. Porém, indica-se que mais estudos de padronização sejam 

realizados em filhotes em espécie felina. 

  

Conclusões 

 Concluiu-se que ambos os testes, Teste da Lágrima de Schirmer e Teste 

da Ponta de Papel Endodôntico, puderam ser facilmente realizados em cães e 

os valores não apresentam diferenças significativas quando comparados. O 

TPPE foi mais indicado para cães de pequeno porte e pouco colaborativos ou 

em filhotes. 
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Resumo 
O consórcio milho-braquiária é uma tecnologia desenvolvida para o Sistema 
Plantio Direto que pode apresentar resultados positivos na melhora das 
características do solo. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a 
eficiência do consórcio do milho com capim braquiária como condicionador 
físico-hídrico de um solo argiloso-arenoso. O experimento foi desenvolvido em 
casa de vegetação, em vaso, no ano de 2018, na Faculdade Católica do 
Tocantins. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em 
esquema fatorial 4 x 2, sendo quatro densidades iniciais do solo (1,2; 1,4; 1,6 e 
2,0 g.cm-3) e dois sistemas de cultivo (milho solteiro e milho + braquiária). As 
variáveis avaliadas foram: Densidade do solo (g.cm-3), capacidade de 
armazenamento de água (cm3.cm-3) e porosidade total do solo (%). Os dados 
obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 
teste de Tukey (P≤0,05). Não foram observadas diferenças estatísticas nem 
entre as densidades iniciais, nem entre os cultivos e nem interação densidade x 
cultivo. Portanto, conclui-se que os cultivos de milho e milho consorciado com 
braquiária não influenciaram nas características densidade do solo, capacidade 
de armazenamento de água e porosidade total, e que há necessidades de mais 
ciclos de cultivo para haver melhorias nessas características. 
 
Palavras-chave: compactação do solo; densidade do solo; integração. 

 

Introdução 

O uso intenso do solo, sem critérios, pela a agricultura e pecuária pode 

ocasionar a desestruturação do solo, como compactação, aumento da 

densidade, redução da porosidade, com consequente, diminuição da infiltração, 

da retenção da água e da aeração. A água que não infiltra, devido ao aumento 

da densidade e redução da porosidade, escorre, causando erosão com 
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consequentes perdas de camadas férteis do solo e possíveis assoreamentos de 

corpos hídricos superficiais. 

O consórcio milho-braquiária é uma tecnologia desenvolvido para o 

Sistema Plantio Direto (CONCENÇO & SILVA, 2013). É uma tecnologia em que 

se cultivam duas espécies juntas, com objetivo de produzir grãos e palhada, ou 

pasto para a pecuária, dessa forma, integrando lavoura-pecuária, com 

resultados benéficos para a sustentabilidade da produção. Permite a 

consolidação do plantio direto em áreas de Cerrado, com reflexos positivos sobre 

as culturas subsequentes, como a soja (CECCON, 2013). Diante disso, o 

presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência do consórcio do milho 

com capim braquiária como condicionador físico-hídrico de um solo argilo-

arenoso.  

 

Metodologia 

O experimento foi conduzido em vasos de cano PVC, nos meses de 

janeiro a junho de 2018, na casa de vegetação da Faculdade Católica o 

Tocantins, em Palmas, TO, localizado nas coordenadas geográficas 48º16’34” 

W e 10º32’45” S, em altitude de 230 m. O solo utilizado no experimento foi 

classificado como gleissolo, apresentando textura argilo-arenoso, com 38% de 

argila, 6% de sílte e 56% de areia. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizados, em 

esquema fatorial duplo 4 x 2, sendo quatro níveis iniciais de densidade do solo 

(1,20, 1,40, 1,60 e 2,00 g.cm-3) e com dois tipos de cultivo: milho solteiro e milho 

consorciado com capim braquiária, em quatro repetições, totalizando 32 vasos. 

Os vasos (canos de PVC) apresentavam volume de 4,5 litros. Foram 

preenchidos por solo seco com massa conhecida, e compactados para atingir os 

diferentes níveis de densidade (1,20, 1,40, 1,60 e 2,00 g.cm-3), sendo a 

densidade 1,20 com massa de solo seco 4,620g; densidade 1,40 com massa de 

solo seco 5,390g; densidade 1,60 com massa de solo seco 6,160g; densidade 

2,00 com massa de solo seco 7,700g. 

As variáveis avaliadas foram: Capacidade do solo de armazenamento de 

água (cm3.cm-3), que teve como princípio a relação do volume de água retida 

pelo solo após sessar escoamento com o volume do solo coletado pelo anel 
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volumétrico de Köeppen; Densidade do solo (g.cm-3), pela relação do solo seco 

(105 ºC por 48 horas) com o volume de solo coletado no vaso na profundidade 

de 10 a 15 cm pelo anel volumétrico de Köeppen; e Porosidade Total (PT, %), a 

partir da equação: PT = ((dp - ds)/dp)x100, em que dp e ds são densidade das 

partículas do solo (adotado 2,5 g.cm-3 para solos tropicais) e densidade do solo, 

respectivamente. 

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

comparadas pelo teste de Tukey (P≤0,05). 

Resultados e Discussão 

Não foram observadas diferenças significativas (P>0,05) para as variáveis 

avaliadas densidade do solo (DS), capacidade de armazenamento de água no 

solo (TETA) e porosidade total do solo (PT) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Resultado de análise de variância das variáveis: densidade do solo 

(DS), capacidade de armazenamento de água do solo (TETA) e porosidade total 

do solo (PT) em diferentes densidades do solo de tipos de cultivo do milho 

(solteiro ou consorciado com braquiária).  

    QM 

FV GL DS TETA PT 

DENSIDADE 3 0,012ns 0,0016ns 19,3305ns 

CULTIVO 1 0,0303ns  0,0005ns 48,606ns 

DENS*CULTIVO 3 0,0101ns  0,0003ns 16,1905ns 

REPETIÇÃO 3 0,0123  0,0006  3,6568  

CV %   7,24 9,45 11,56 
FV- fonte de variação; GL-grau de liberdade; QM- quadrado médio; CV- coeficiente de variação; 
ns – não significativo ao nível de 5% de significância. 

Em experimento realizado na estação experimental da Faculdade Católica 

do Tocantins, num Cambissolo Háplico, Ribeiro (2017) também não observou 

diferenças significativas dos cultivos de milho consorciado com capim braquiária 

nas características do solo, densidade, capacidade de armazenamento de água 

e porosidade total. Nesse trabalho, os valores de densidade do solo variaram de 

1,10 a 1,33 g.cm-3, enquanto no atual trabalho variam de 1,48 a 1,63, acima dos 

valores encontrados por Ribeiro (2017).  

Os valores naturais de Ds variam de 1,5 a 1,8 para solos com textura 

arenosa, 1,40 a 1,60 para franco-arenosa, 1,35 a 1,50 para franco-arenosa-
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argilosa, 1,30 a 1,40 para franco-argilosa e para argilosa apresentam valores 

mais baixos, de 1,20 a 1,30 (BERNARDO; SOARES; MANTOVANI, 2009). 

Quando a Ds apresenta 1,65 g.cm³ para solos arenosos e 1,45 g.cm³ para solos 

argilosos está associado ao estado de compactação (REINERT; REICHERT, 

2006). 

O que é observado também é um aumento na Ds, mesmo nas condições 

de baixa densidade.  Isto pode ser justificado pela acomodação das partículas 

de solo no vaso ao longo do cultivo e devido à irrigação, pois como o solo 

encontrava-se desestruturado pelo peneiramento e enchimento nos vasos, as 

partículas com o tempo foram rearranjadas e preencheram os espaços vazios 

antes preenchidos por ar. Como também, observa-se redução da densidade dos 

tratamentos mais compactados, o que pode ser devido ao cultivo das plantas, 

resultando na não diferenciação. 

A capacidade de armazenamento de água no solo variou de 0,25 a 0,29 

cm3.cm-3. Conforme a textura, a capacidade de armazenamento de água no solo 

pode variar entre 0,1 a 0,2 cm³.cm-³ para textura arenosa, 0,15 a 0,27 cm³.cm-³ 

para franco-arenosa, 0,11 a 0,17 cm³.cm-³ para franco-arenosa-argilosa, franco-

argilosa 0,31 a 0,42 cm³.cm-³ e textura argilosa de 0,39 a 0,49 cm³.cm-³ 

(BERNARDO; SOARES; MANTOVANI, 2009). 

A porosidade total do solo variou de 37,02 a 40,50. Um solo ideal deve 

apresentar valores de porosidade entre 32-42% para solos de textura arenosa, 

40-47% para textura franco-arenosa, 43-49% para franco-arenosa-argilosa, 47-

51% para franco-argilosa e 51-55% para textura argilosa (BERNARDO; 

SOARES; MANTOVANI, 2009). 

 

Conclusão 

Conclui-se que nas condições do atual experimento, os cultivos de milho 

e milho consorciado com braquiária não influenciaram nas características 

avaliadas. 
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RESUMO 

Em análise ao processo de habilitação na categoria “A”, que condiz a veículos 
de duas ou três rodas, foi examinado que algumas limitações ocorrem nos 
procedimentos adotados por centros de formação de condutores, que, de acordo 
com a lei n. 9.503/1997, do código de trânsito brasileiro. Primeiro, as aulas 
práticas acontecem em ambientes fechados e controlados, não representando 
com fidelidade as situações enfrentadas pelos motociclistas durante o trânsito 
nas ruas. Em seguida, os gastos em combustíveis e instrutores. Então foi 
verificado a necessidade da produção deste trabalho, o projeto aborda o tema 
realidade virtual, devido ao uso fundamental em simuladores de três dimensões 
e apresenta a elaboração de um jogo com o intuito de treinar futuros condutores 
de motocicletas. 
Palavras-chave: Realidade virtual, tecnologia, treinamento e motocicleta. 

INTRODUÇÃO 

Na década de 60, a realidade virtual teve sua origem devido ao projeto de 

tese de doutorado do engenheiro americano Ivan Sutherland (Pyfer, 2017), era 

uma evolução tecnológica para poucos, devido ao valor elevado em elaboração 

e execução, a quantidade de processamento exorbitante era um dos 

impedimentos para fazer a tecnologia elevar. Devido a essas progressões, 

atualmente a realidade virtual está mais próxima da população do que antes.  

Em benefício do desenvolvimento tecnológico veio à economia para 

setores de treinamentos, através do uso de simuladores baseados em realidade 

virtual que podem simular diferentes situações, em comprimento de suas 

configurações. Isso permite que aprendizes estejam preparados para 

desempenhas a tarefa no mundo real. (TRENHAGO e OLIVEIRA 2010). 

                                                           
13 Estudantes na Faculdade Católica do Tocantins cursando Sistemas de Informação; E-mail 
mario.junior@a.catolica-to.edu.br; gabriel.queiroz@a.catolica-to.edu.br. 
14 Professor na Faculdade Católica do Tocantins e orientador no projeto; E-mail malfatti@catolica-
to.edu.br. 
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Presentemente, existem séries de limitações para obtenção da carteira de 

habilitação do tipo “A”, destinada exclusivamente para condução de 

motocicletas. O primeiro problema é no procedimento utilizado nas aulas 

práticas, ocorrem em locais limitados e não condiz com a realidade do ambiente 

urbano diariamente. Outra questão é que para realizar esses treinamentos é 

preciso custear combustíveis e instrutores. (DENATRAN, 2004). Geralmente, o 

centro de formação de condutores, utilizam motocicletas de baixa cilindradas 

para o treinamento, isso gerará um grande impacto quando o condutor dirigir 

uma moto com maior potência. No dia 07 de outubro de 2015 foi apresentado 

pelo deputado Ronaldo Fonseca, do PROS-DF, um projeto que altera a lei n. 

9.503/1997 retomando a criação de subdivisões na CNH na categoria “A”, o 

projeto de lei n. 3.245/2015 a classifica em três subcategorias: A1, para motos 

de até 300 cilindradas; A2, para motos de até 700 cilindradas; e A3, para todas 

as motos, sem restrição de cilindradas. Consta no projeto um período mínimo de 

habilitação para que o motociclista possa subir de categoria. 

Em relacionamento dos assuntos abordados, o presente projeto propõe 

um método pouco difundido na hora de tirar a habilitação de veículos com duas 

ou três rodas, o desenvolvimento de um simulador 3D destinado ao treinamento 

de futuros motociclistas, permitindo que os aprendizes experimentem diversas 

situações práticas antes de dirigir o veículo nas ruas.  

METODOLOGIA  

Primeira etapa pode ser referenciada com a figura 01 (A). Foi necessária 

a elaboração dos modelos em artes gráficas de duas dimensões, para 

posteriormente serem relacionados com a programação. Construídas no 

programa Adobe Illustrator CC 2017 de propriedade Adobe Systems 

Incorporated. Este software tem o potencial de disponibilizar ao usuário 

possibilidades de elaborações gráficas complexas em uma interface completa e 

profissional. (Adobe). 
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Figura 01 – Principais softwares que foram usados para elaborar a modelagem 

do simulador. 

Estas figuras mostram todos os softwares que foram utilizados para elaborar o simulador. 

A segunda etapa, figura 01 (B e C), entra a modelagem do ambiente em 

3D. As modelagens tridimensionais foram criadas em um software nominado 

3DS Max pertencendo a empresa estadunidense Autodesk, Inc. Este programa 

permite moldar imagens e animações em 3D. (Autodesk). No projeto foi utilizado 

para elaborar a cidade e as motos.  

Na terceira e última etapa, figura 01 (D), foi necessário o uso de programa 

que relaciona os elementos gráficos e possibilita a programação da lógica. Para 

a compilação do código foi usado o programa da empresa Mircrosoft, conhecido 

como Visual Studio 2010, uma ferramenta similar a um editor de texto, permite 

que o usuário digite o código de uma determinada linguagem de programação 

para, então, ser compilado em linguagem de computador. (Impcta, 2017). Nesta 

etapa também foi utilizado o motor gráfico EnCIMA (Malfatti, et al., 2008), este 

motor gráfico consegue realizar renderizações gráficas em 2D e 3D projetando 

tudo no monitor do usuário em tempo real, nele ainda é possível fazer animações 

dos elementos gráficos, implementações de sons, iluminações entre outras 

funções.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A produção dos primeiros fluxos de interface iniciou em março de 2018, 

conhecido também como HUD abreviação de Heads-Up, que é “qualquer 
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elemento gráfico exibido na tela para transmitir informação ao jogador” (Costa, 

2014). Estes elementos servem de guia para o jogador, que o informará onde 

iniciar o jogo, realizar configurações mais específicas e o avisará sobre as 

condições da motocicleta. 

Figura 02 – Simulador em funcionamento. A) Menu principal. B) Tela de seleção 

da moto. C) Tela do jogo. 

Nestas figuras estão em apresentação as principais telas do simulador. 

A figura 02 (A) apresenta o menu principal do Motorcycle Simulator. Os 

botões funcionam da seguinte forma: PLAY inicia o jogo; CONFIG. seleção da 

moto; AJUDA (Tela em desenvolvimento) auxiliará o jogador em caso de dúvidas 

na jogabilidade; SOBRE (Tela em desenvolvimento) informará aos usuários o 

propósito do jogo;  SAIR finaliza o game. 

Na tela de configurações, figura 02 (B), o jogador seleciona a moto 

desejada e cada modelo terá uma cilindrada diferente. A cilindrada escolhida 

afetará a velocidade de aceleração da moto no jogo.  

Tela de jogo figura 02 (C), esta é a imagem que aparece quando o jogador 

está controlando a moto, que se interage com o teclado, a seta para cima move 

a moto para frente, seta para baixo diminui a velocidade da moto e a faz deslocar 

para traz, caso esteja parada, seta para esquerda vira a moto para esquerda, 

seta para direita, a moto vira para direita. A lógica do painel e da moto funciona 

da seguinte forma, quando o jogador mover a motocicleta para frente, o conta 

giros mostrará a rotação e o velocímetro informará a velocidade que a moto está 

no momento do desolamento.  
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Figura 03 – Painel da moto com legendas indicativas. 

Todas as informações da moto serão referenciadas neste painel.  

 

CONCLUSÃO 

 O presente projeto encontra-se em desenvolvimento. O simulador contém 

limitações no mapa e para correção da barreira, será construído um novo 

ambiente que terá um espaço maior para o deslocamento da motocicleta.  

 Os resultados alcançados estão na movimentação da motocicleta. Ao 

acelerar a moto é perceptível que a mesma tem um tempo para chegar a 

aceleração máxima. Isso possibilita a relação com a realidade, criando uma 

experiência mais interativa com o jogador.  

Este é o propósito do simulador, levar o condutor a experimentar a 

realidade do trânsito em um ambiente virtual.  
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RESUMO  

A soja é um dos principais itens de produção agrícola do Brasil, sendo o segundo 

maior produtor do mundo. Segundo a (CONAB, 2018), no Brasil são cultivados 

aproximadamente 35,8 milhões de hectares com soja. O máximo rendimento da 

soja pode ser determinado pela capacidade das plantas interceptarem radiação 

solar através do índice de área foliar (IAF) e converterem esta radiação em 

matéria seca pelo processo fotossintético. O IAF é a relação entre a área foliar 

(AF) e a área de solo ocupada pelo cultivo (Heiffig et al.,2006). Durante todo o 

seu ciclo produtivo, a cultura da soja está sujeita ao ataque de pragas de 

diferentes espécies de insetos capazes de causar perdas significativas de 

produção (EMBRAPA, 2003). Para (Garcia and et.all, 2015), a 

análise/processamento de imagens pode ser aliada na identificação de pragas 

no cultivo da soja. Um dos maiores desafios na área agrícola é fazer o controle 

e otimização da qualidade da plantação. Atualmente gastam-se horas na 

identificação de pragas em plantações, uma tarefa que pode ser realizada em 

pouco tempo com o uso de processamento de imagens. Considerando este 

contexto, buscou-se identificar e testar soluções tecnológicas através da análise 

de registros fotográficos a fim de identificação e controle de volume de pragas 

em lavouras de soja cultivadas na Unidade II. Para isso, o projeto foi divido em 

três partes: tecnologias para análise de área foliar, utilização de redes neurais 

análise e identificação de pragas, bem como estudo de dispositivos para 

embarcar tais soluções de software em uma arquitetura física. 

Palavras-chave: redes neurais, área foliar, produtividade, pragas em soja 

 

INTRODUÇÃO 

A soja é um dos principais itens de produção agrícola do Brasil, sendo o 

segundo maior produtor do mundo. Segundo a Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB, 2018) no Brasil são cultivados aproximadamente 35,8 

milhões de hectares com soja, correspondendo a 59,0% da área total cultivada 

com cereais no país, que é de 58,9 milhões de hectares, na safra 2017/2018, 

com produtividade média de 3.702 kg ha-1.  
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O máximo rendimento da soja é determinado pela capacidade de as 

plantas interceptarem radiação solar através do índice de área foliar (IAF) e 

converterem esta radiação em matéria seca pelo processo fotossintético. O IAF 

é a relação entre a área foliar (AF) e a área de solo ocupada pelo cultivo (Heiffig 

et al., 2006). A caracterização do crescimento vegetativo de cultivares de soja 

em diferentes condições ambientais permite entender as variações na 

arquitetura de plantas, visando aumentar o rendimento da cultura através de 

melhoramento genético e manejo, buscando um ideótipo de estrutura de dossel 

(Setiyono et al., 2011). 

Além da IAF, a análise e processamento de imagens também podem 

ser utilizados para verificação rápida e precisa da saúde da planta. Através do 

uso de redes neurais, a qual tem mostrado ser um conjunto de técnicas com um 

grande potencial em resolver grandes problemas, como é o fato de 

reconhecimento de imagem, reconhecimento de padrões, controle de sistemas, 

processamento de sinais, e outras aplicações. 

A busca por dispositivos de baixo custo que pudesse possibilitar o 

acoplamento de câmeras, sensores, com captura e processamento de imagens 

em tempo real, além de possibilitar o controle remoto de tal dispositivo também 

foi foco de estudo deste trabalho. 

Considerando a capacidade produtiva da região e rentabilidade dessas 

lavouras, tais como: soja, milho ou mesmo cultivo de hortaliças, há interesse e 

muitas pesquisas no país que apontam para preocupação e incentivos no uso 

de tecnologias que permitam a identificação de pragas ou falhas (por exemplo, 

quantidade adequada de pesticida aplicado) em lavouras (Cavalcanti, 2011) e 

(Moraes, 2017). Dessa forma, a dificuldade de realizar rapidamente a 

identificação de pragas e atuação imediata no seu controle através do uso de 

tecnologias que automatizem ou minimizem as dificuldades operacionais de tal 

atividade ou exigência da presença de profissional técnico habilitado para esta 

finalidade, torna-se justificável tal pesquisa.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia adotada para a realização deste projeto, foi inicialmente um 

levantamento bibliográfico de trabalhos correlatos através de pesquisas em 

artigos, dissertações, teses e textos relacionados ao assunto.  

Após a conclusão do levantamento, foi dado início a segunda parte sendo ela 

uma análise de todo o levantamento feito, buscando verificar as principais 

características em comum, e algoritmos de calculo de área foliar, ferramentas 

que utilizam redes neurais na análise e processamento de imagens, bem como 

dispositivos físicos e de baixo custo para auxiliar no desenvolvimento do 

trabalho.  
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Como terceira parte do projeto, foi iniciado a parte de desenvolvimento do 

trabalho, no qual foi desenvolvido uma aplicação, ainda não finalizada, em que 

se é “carregada” uma imagem de uma folha de soja e dela é feita o calculo da 

área foliar. Foram realizados também alguns encontros com profissionais da 

área de forma a esclarecer algumas dúvidas provenientes das pesquisas 

realizadas.  

Com a conclusão das três etapas anteriores, foi finalizada esta parte do 

projeto com escrita do relatório final, fazendo uso e analise dos dados 

encontrados na fase de desenvolvimento. 

 

RESULTADOS E DISCURSÕES 

Foram desenvolvidos dois softwares experimentais. O primeiro tinha o 

objetivo de identificação de anomalias na soja, tais como: furo e coloração da 

planta, e o outro para cálculo da área foliar. A proposta desta ferramenta é que 

fosse realizada a identificação tipo de praga associada em tempo real, porém 

durante a fase de testes em campo com especialistas da área foi verificado que 

um furo na folha pode indicar uma série de pragas, já que as características são 

bem semelhantes, havendo poucos diferenciais, porém não oferece 100% de 

certeza. Já o segundo software, tinha como meta calcular a área foliar da soja, 

para o qual foi possível utilizar uma fórmula matemática para isso. 

O primeiro software desenvolvido um protótipo de software para realização 

de testes iniciais, conforme Figura 1, fazendo o uso da biblioteca de inteligência 

artificial, TensorFlow na linguagem Python, e cerca de 200 imagens de cada 

categoria(praga), com uma rede neural de cerca de 400 camadas ocultas, 

classificando-a assim como uma rede neural profunda, usando a arquitetura 

mobileNet, para que fosse possiv́el rodar a rede neural em dispositivos moveis.  

Figura 1 - tela de classificação por câmera 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor 

Nesta fase do trabalho, pode-se concluir que é possível a utilização 

dessas técnicas de Inteligência Artificial, por exemplo redes neurais, afim de 
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tonar o processo de reconhecimento de pragas cada vez mais rápido com o uso 

de tecnologias como a IA em conjunto com o processamento de imagem. 

O segundo software está sendo desenvolvida na linguagem de 

programação Python utilizando bibliotecas OpenCV e numpy, onde a OpenCV é 

utilizado para fazer toda a parte de carregamento e análise de imagem 

(processamento de imagem), o numpy é uma biblioteca científica para fazer 

cálculos complexos em cima de matrizes (processamento de matrizes) para que 

se possa identificar a cor no pixel e isola-los do restante , e com isso criando 

uma mascara para poder separar a cor verde das demais (Figura 2 e 3). 

       Figura 2 – Figura original    Figura 3 – Figura com mascara aplicada 

                                  

         Fonte: dirceugassem.com          Fonte: elaborado pelo próprio autor 

Com essa experiência foi possível perceber que a realização do cálculo 

da área foliar é possível e contribui para o aumento da produtividade em uma 

lavoura de soja, pois com ela se é possível verificar que a planta está doente. 

Sendo assim, o projeto pode ser uma solução alternativa colaborando com 

agricultores que querem sempre economizar e produzir cada vez mais, mas 

também pode contribuir com a diminuição da poluição do solo. 

 Para que se possa obter as imagens da plantação de soja que será 

analisada, será utilizado drones que são uma subcategoria dos Veículos Aéreos 

Não Tripulados (VANT's), originados inicialmente para fins militares, mas que 

se popularizaram no mercado como brinquedos de controle remoto. Hoje, já 

auxiliam as pessoas em diversas tarefas de seus trabalhos, fazendo coisas até 

que seriam dificultosas para seres humanos. 

O mercado dispõe de dois tipos de VANT's, os que possuem asas fixas, 

como na figura 4, que são os de modelo tradicional de um avião comum, e os 

multirotores, que possuem vários motores que dão a sustentação no ar, Figura 

5 (Doctor Drone, 2016).  

     Figura 4 – Drone de asa fixa.      Figura 5 – Drone multirotor. 
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Este estudo considerará o drone multirotor, visto que eles possuem um 

voo mais baixo e mais lento, oferecendo assim, uma maior estabilidade, situação 

imprescindível para uma perfeita captura de imagem, além de poder pousar em 

qualquer ponto, não precisando de uma distância para decolagem. 

 

CONCLUSÃO 

Com base nos estudos realizados ficou claro a importância do uso de 

tecnologias como uma nova forma de gerenciamento da produção agrícola, 

oferecendo maior rapidez e praticidade. Além disso, é possível automatizar ainda 

mais fazendo uso de drones ou robôs controlados pelo produtor, onde têm-se 

vários benefícios, por exemplo: o menor emprego de defensivos químicos, 

melhor distribuição de produtos químicos (fertilizantes, corretivos e defensivos 

agrícolas) e a redução de doenças, consequentemente, a melhoria das lavouras. 

Já na concepção do projeto foi percebida a necessidade de realização de 

estudos sobre componentes e/ou dispositivos físicos que pudessem dar suporte 

ao agricultor considerando grandes áreas a serem analisadas. Porém o estudo 

foi idealizado com o uso de drones e câmeras de alta resolução, constando um 

custo elevado. Dessa forma, para continuidade deste projeto, pode-se construir 

um protótipo físico, robô com rodas (carro), para que o software seja embutido e 

possa caminhar pelo solo, fazendo fotografias em vários ângulos e direções, 

sendo controlado por um aplicativo para dispositivo móvel. Além disso, é possível 

trabalhar na melhoria e ampliação dos protótipos de softwares desenvolvidos 

nesta pesquisa. Dessa forma, pode-se oferecer maior facilidade para avaliação 

da saúde da planta, fazendo com que os diagnósticos sejam feitos mais 

rapidamente e de forma mais precisa. 
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RESUMO 
 
Dentro do contexto competitivo moderno, na qual as mudanças e a concorrência 
se tornam os grandes compressores para o crescimento compelido das 
empresas, estratégias são concebidas com o intuito de fazer sobreviver tais 
organizações. Uma dessas estratégias, surgiu para reter talentos e ideias dentro 
das empresas e compreender o nível do talento empreendedor dos 
colaboradores. Dentro desse contexto, surge o intraempreendedorismo, como 
uma alternativa competitiva para absorver as ideias e inovações por parte dos 
colaboradores dentro do contexto na qual estão inseridos. Este presente trabalho 
tem objetivo estudar o perfil empreendedor encontrado em uma organização do 
sistema S, relacionando-o a conceitos do intraempreendedorismo. O 
questionário de pesquisa foi aplicado em uma amostra de 25 profissionais com 
uma população de 40 profissionais, que se disponibilizaram em fornecer os 
dados necessários para essa pesquisa via questionário, visando identificar o 
intraempreendedorismo sob a ótica dos setores operacional e tático. Assim, 
podemos constatar dentro dessa pesquisa, que uma parcela considerável dos 
colaboradores pode afirmar que a organização desenvolve um ambiente 
propenso para o intraempreendedorismo, disponibiliza mecanismos e recursos 
e se incentiva por meio de métodos e ações o intraempreendedorismo em todos 
os setores.  
 
Palavras Chave: Empreendedorismo; Intraempreendedorismo; 
Empreendedorismo corporativo; Cultura empreendedora 
 
INTRODUÇÃO 

 
No Brasil, algumas organizações já são concebidas grandes e outras dão início 
a suas ações sendo muito pequenas, onde independentemente do tamanho da 
empresa, não é difícil encontrar uma única pessoa que é capaz de colocar em 
prática uma grande ideia. Nesse contexto de ideias e inovações e com o grande 
crescimento do empreendedorismo no brasil, nasce o maior desafio das 
organizações no mundo corporativo contemporâneo: o Intraempreendedorismo. 
Considerado como a grande oportunidade ou a “Bola da Vez”, o intra 
empreendedorismo surge no contexto empresarial para instigar as empresas 
sobre seu perfil empreendedor ou sua capacidade de empreender.  

 Atualmente, com as grandes exigências do mercado e da concorrência 
acirrada, muitas empresas e organizações estão optando por promoverem 
mudanças internar e descongelarem suas estruturas, em meio a isso e ao fato 
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do ser humano ser tendencioso a promover criações e melhorias, surge a grande 
alternativa para medias e grandes empresas: O intraempreendedorismo. As 
empresas são as responsáveis pelas grandes inovações e acabam gerando 
grandes mudanças no ambiente externo e interno, onde se envolve clientes e 
competidores. Dentro dos mercados em constante mudança e sem nenhuma 
fronteira, onde as organizações alcançam o sucesso a partir do momento que 
começam a criar produtos Inovadores, fomentando negócios de maneira mais 
eficiente e com maior rapidez    que seus concorrentes. Para que tal ocorra, as 
empresas devem criar um cenário especial diferente dos tradicionais altamente 
“congelados” (engessados) e hierarquizados onde cada função tem suas tarefas 
rigorosamente definidas.  Dentro deste contexto, a cultura corporativa e 
empreendedora esta permeada de incentivos para se inovar e onde possui 
meios, métodos e objetos (instrumentos) para desenvolver o 
intraempreendedorismo, disponibilizando os recursos materiais necessários com 
a liberdade devida para utiliza-los.  

Conforme explanado por Hashimoto (2011, pag 35): “O 
Intraempreendedorismo é uma das grandes chaves para organizações e 
empresas, principalmente para conquista de mercados, transformações internas 
e melhoria no desempenho da propia organização”,  

O Intraempreendedorismo ou empreendedorismo interno é a promoção 
das inovações, a busca de novas oportunidades e mercado, melhorias de 
produtos e serviços entre outros fatores que visam o desenvolvimento e 
crescimento da própria empresa onde o colaborador está inserido. O grande 
segredo para tal tema está na estrutura da empresa, onde o mesmo pode ocorrer 
em qualquer nível, sendo operacional, tático ou estratégico. 

A flexibilidade do intraempreendedorismo necessita do clima de 
inovações favoráveis dentro da empresa, onde a mesma precisa saber lidar com 
as mudanças e a possibilidade de existir inovações em qualquer setor 
(HASHIMOTO, 2011). Para o intraempreendedorismo, as grandes ideias e 
inovações estão em qualquer nível da organização, onde diferentemente do 
empreendedorismo corporativo, o intraempreendedorismo alcança todos os 
níveis da organização, independentemente do cargo, função ou nível 
hierárquico. Dentro do tema, podemos identificar que está presente desde 
cargos e níveis mais baixos até alcançar as grandes diretorias e presidências 
das organizações. 

Pode-se identifica-los também, fora das empresas, dentro de 
associações, igrejas, comunidades, grupos e até mesmo dentro de salas de 
aulas e ou em famílias. A ideia central do tema, está na inovação e na 
criatividade, no potencial do “empreender” das pessoas, se a sociedade em si e 
o ser humano onde está inserido, possui a cultura empreendedora enraizada no 
seu meio. Em meio a tantos desafios da modernidade, o intraempreendedorismo 
surge com o objetivo e a missão de transformar as empresas e enraizar no DNA 
das organizações a cultura empreendedora, elevando a capacidade de inovação 
das mesmas e promovendo o pensamento de seus negócios. 
 
MATERIAL E MÉTODOS  
 

 Essa pesquisa adotou o tipo da pesquisa quantitativa, descritiva com 
revisão bibliográfica. A coleta de dados foi feita por meio de aplicação de 
questionário de pesquisa com colaboradores que fazem parte do sistema 
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FAET/SENAR em Palmas - TO nos períodos matutino e noturno de 
funcionamento da empresa. Foram entrevistados cerca de 25 profissionais de 
um total de 40 efetivos e contratos provisórios.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

59% dos colaboradores é predominantemente feminino, confirmando a 
teoria apresentada no referencial teórico sobre o empreendedorismo no brasil 
(Pires, 2014), onde as mulheres são maioria entre colaboradores das empresas 
e empreendedores.  
A pesquisa se confirma quando se analisa os dados, onde 61% são do sexo 
feminino e 39% são do masculino. 

Conforme se verifica no gráfico, grande parte dos colaboradores da 
pesquisa se localizam nos níveis operacional sendo 50% como assistente 
administrativos que fazem parte e são responsáveis por toda a 
operacionalização da organização.  

Parte dos colaboradores, conforme verificado, possue ensino médio 
completo, sendo apenas 50% dos mesmos, apenas esta formação, na qual tal 
fator implica diretamente no desempenho profissional do mesmo. Como visto no 
referencial teórico, parte dos colaboradores e a educação em si, é um dos 
principais fatos de interferência para a presença do fator de empreendedorismo 
interno nas organizações.  

Levando-se em consideração que parte das pessoas que possuem uma 
boa formação, como também visto em criatividade, que é necessário para se ter 
inovações, podemos chegar ao reforço do fato que os colaboradores que 
possuem uma formação educacional mais aprimorada, tendem a ser mais 
empreendedores e criarem mais dentro das organizações. O Gráficos 04 
apresenta a idade dos colaboradores, onde grande parte esta concentrada entre 
os 31 e 40 anos de idade, mas ainda tendo uma pequena parcela 46 e 50 anos, 
e outra parcela dos 15 aos 20 anos de idade, contudo, a grande parcela 
representa uma idade mais madura de colaboradores. 50% dos colaboradores 
alegam que a visão, os objetivos, as metas e os valores da empresa são 
repassados sempre e frequentemente para os mesmos, mas uma grande 
parcela afirma que raramente ou nunca tiveram tais fatores ensinados, onde isso 
pode representar um imenso empecilho para a organização que possui um 
colaborador que frequentemente não conhece a missão e os objetivos da 
empresa que esta atuando.  

A Segunda questão já se encontra em um ponto melhor, pois 36% dos 
colaboradores acredita que o cliente da empresa é importante e que os mesmos 
e a própria organização dão grande importância e atenção. Entretanto, apenas 
uma pequena parcela (Que representa menos de 30%) alega que os mesmos 
não dão importância para o cliente ou que a própria empresa também não da tal 
importância.  

A Terceira pergunta do universo de comunicação aborda sobre o 
alinhamento e a comunicação que a empresa tem com seus colaboradores sobre 
suas decisões, onde 41% dos colaboradores alegam que raramente a empresa 
repassa as decisões que são tomadas para todos os níveis (Tatico e 
Operacional). 

A última pergunta desse universo, se dá sobre a consulta que a empresa 
faz sobre os programas de incentivo que é dado, onde 50% dos colaboradores 
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alegam que a empresa consulta os mesmos sobre o nível de satisfação, 
entretanto 5% ainda alegando-se que não existe tais consultas e que até mesmo 
não sabem dizer se existe tal consulta.  

A Primeira pergunta do universo do processo de decisão se deu sobre o 
tempo e sobre a vigência do tempo de decisão da organização, onde se as 
decisões tomadas possuem vigência acima de 03 anos. 55% dos colaboradores, 
alegam que não sabem a respeito sobre tal fato, mas o mais preocupante, está 
nos que afirmam incisivamente que raramente ou nunca passam de 03 anos.  

A Pergunta foi elaborada visando identificar se a empresa, por possuir 
cargos eletivos, permanece com as decisões que possam vir a ser tomadas por 
administrações anteriores e que a empresa possa a vir dar continuidade a todos 
os projetos que executa, visto, do ponto de vista do colaborador, onde os 
mesmos possuem a perspectiva que a empresa não dá continuidade para tais 
empreendimentos, causam instabilidade e desmotivação para colaboradores 
que executem os projetos inovadores que possam a vir beneficiar a organização. 
A primeira questão do universo de incentivos e motivações, foca sobre se 
existem incentivos para que os colaboradores apresentem novas ideias 
(Inovações). 

 Em uma parcela de 14%, alega que dificilmente (raramente) a 
organização possui tal incentivo, onde os mesmos podem até vir a ter ideias para 
mudança de processos, criação de produtos e serviços, otimização da empresa, 
mas a mesma não incentiva ou motiva a maioria de seus colaboradores para tal 
fato.  

Como visto no referencial, as empresas precisam propiciar incentivos 
como ambiente, recursos e tempo para os colaboradores se sentirem livres e 
com liberdade suficiente para empreenderem dentro da própria organização.  

A Segunda pergunta do questionário se baseia sobre erros e fracassos 
para os colaboradores. Onde em caso se erros, a empresa continua a incentivá-
lo ou elimina-o do processo de inovação e criação da organização. 70% dos 
colaboradores alegam que frequentemente são encorajados a continuarem e 
principalmente a corrigir os erros para que sigam dentro da empresa.  

Uma pequena parcela de 10% alega que raramente isso iria ocorrer, e 
que se sentem prejudicados em caso de erros, pelo fato da empresa não deixá-
los continuarem no trabalho desempenhado.  

A terceira pergunta se refere ao quesito da relação entre a obrigatoriedade 
de resultados versos ao processo de criação. Como visto no gráfico, 45% alega 
que frequentemente os colaboradores são incentivados a explorarem novas 
ideias sem ter a obrigação de obterem sucesso ou darem resultados para a 
organização. Entretanto, tal resultado está por quase igualado com 36% dos 
colaboradores que afirmam que raramente e nunca isso aconteceu, que na 
realidade, os funcionários devem obter sucesso nos projetos e ideias 
empreendidas e trazerem resultados para a organização.  

A Quarta e última pergunta do universo de incentivos e motivação sobre 
as pequenas ideias que surgem mediante o trabalho desempenhado no dia a 
dia. 35% dos colaboradores alegaram que frequentemente a empresa incentiva 
as pequenas mudanças, ideias, produtos, serviços, pequenos processos de 
otimização na empresa. Entretanto, ainda 35% dos colaboradores alegam que 
raramente a empresa da e concede esse incentivo para os colaboradores. Ainda 
20% alega que nunca recebeu tal incentivo e que a empresa não faz essa 
concessão para as pequenas inovações.  A primeira pergunta está focada sobre 
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a opção e a liberdade de escolha que o colaborador possui para escolher seus 
projetos dentro da organização, onde 75% dos colaboradores alegaram que a 
empresa dá liberdade de escolha para os mesmos criarem e inovarem dentro da 
organização. Dentre os colaboradores (maioria), 41% alega que raramente eles 
estariam aptos a substituírem seus superiores imediatos, onde tal fato pode vir 
a ser um dos principais problemas para a inibição do empreendedorismo do DNA 
da organização. 

 
CONCLUSÃO 
 

Durante a realização do trabalho de campo (aplicação do questionário), se 
assumiu o grande desafio de ter um maior envolvimento dos colaboradores da 
organização de diversas áreas, isto é, em variados níveis de hierarquia 
(principalmente do operacional), assim todos participando direto e indiretamente 
do corpo de colaboradores da administração do sistema FAET/SENAR.  

Também ficou evidente, o equilíbrio entre empresa e colaboradores em 
algumas áreas do tema central abordado e em diversas fases do trabalho. Ainda 
é evidente a inconsistência na qual ainda a empresa utiliza para lidar com o 
avanço do empreendedorismo corporativo, na qual, no modelo atual, não está 
adequado.  

Os grandes problemas na organização , estão dentro das áreas de 
incentivo e motivação, equipe, liderança e perspectiva de novos projetos, onde 
os colaboradores ainda possuem um receio por indicarem inovações, criarem e 
mudarem processos e procedimentos dentro da organização, por possuírem a 
perspectiva de que ainda se falta investimento, dados, informações, tempo e 
recursos tanto humano, quanto materiais por parte da organização para ser 
empenhado para os colaboradores desenvolverem novos projetos ou ideias 

A Liderança, também é um dos grandes pontos críticos da organização, 
objeto do estudo, onde na visão dos colaboradores, não se sentem preparados 
o suficientemente para substituírem alguém em um escalão acima dos mesmos, 
mas se parte da visão pôr da empresa, ainda a mesma, não possui segurança 
suficiente para que os colaboradores possam assumir grandes 
responsabilidades além das quais estão cedidos.  
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A Conduta do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins 

Diante dos Atos de Litigância de Má-Fé em Sede de Recursos 

 
Débora Silva Barreto 15 

Vinicius Pinheiro Marques 16 
 

Resumo 

Das disposições legais trazidas pelo Código de Processo Civil observa-se a 
imposição aos sujeitos do processo de normas de conduta que devem balizar 
suas respectivas atuações como partes na relação processual de modo a lograr 
êxito no deslinde das matérias que se apresentem no caso concreto. Isto posto, 
e considerando a interposição de recursos manifestamente protelatórios, a 
pesquisa teve como problema central a investigação das posturas do Tribunal 
de Contas do Estado do Tocantins diante dos atos de litigância de má-fé em 
sede de recursos. Através da pesquisa bibliográfica e consulta direta a textos 
legais, foi possível construir a base teórica para posterior análise dos processos 
selecionados, com vistas às teorias da cooperação, lealdade e boa-fé 
explanadas. Pelo método indutivo, concluiu-se que a Corte de Contas ainda 
adota um comportamento leniente e brando frente aos litigantes ímprobos. 
 
Palavras-Chave: Processo cooperativo; Boa-fé e Lealdade processual; 
Subsidiariedade e Supletividade do CPC. 
 
Introdução 

 

O Código de Processo Civil/2015 inovou ao inserir um novo dispositivo 

que não possui correspondência com o Código anterior, de 1973, qual seja, 

artigo 15, que prevê aplicação supletiva e subsidiária das disposições da lei 

processual civil nos processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, na 

ausência de normas que os regulem. 

Antes mesmo de tornar-se norma cogente, a permissividade de se 

aplicar a lei processual civil, supletiva e subsidiariamente, nos Tribunais de 

Contas, para colmatar lacunas existentes, iniciou-se no Tribunal de Contas da 

União com a elaboração da Súmula n° 103, de 25 de novembro de 1976, 

determinando que na falta de normas legais regimentais específicas, aplicam-

se, analógica e subsidiariamente, no que couber, a juízo do Tribunal de Contas 

da União, as disposições do Código de Processo Civil. Posteriormente, o 
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Regimento Interno do Tribunal, aprovado pela Resolução TCU n° 155, de 4 de 

dezembro de 2002, alterada pela Resolução TCU n° 246, de 30 de novembro de 

2011, admitiu o emprego das disposições do CPC de forma subsidiária em seu 

artigo 298. Acolhendo a orientação do TCU, grande parte dos Tribunais de 

Contas adotou, em seus respectivos regimentos internos, o posicionamento 

expresso no artigo supracitado. Exemplificando, temos o Tribunal de Contas do 

Estado do Tocantins, objeto de análise deste estudo, que prevê em seu 

Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa n° 002, de 04 de 

dezembro de 2002, com fulcro no artigo 401, inciso IV. 

A novel lei processual reportou-se ao tema litigância de má-fé, 

responsabilizando as partes pelos danos processuais decorrentes dessa 

conduta com aplicação de multa (art. 79 e 81), ao passo que elencou os atos 

que a configuram (art. 80). A análise a ser empreendida acerca desse assunto 

terá por base os institutos da boa-fé (art. 5°) e da cooperação entre as partes 

(art. 6°), normas essas de observância obrigatória por todos que compõem o 

processo. Sob esse prisma, o objetivo desta pesquisa foi analisar a conduta do 

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins diante da litigância de má-fé em sede 

de recurso foi o objetivo geral traçado. A justificativa para a produção do presente 

trabalho reside na importância de se verificar a real aplicabilidade da lei 

processual civil no Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, frente aos atos 

de litigância de má-fé observados na interposição de recursos manifestamente 

protelatórios; bem como compreender os institutos da boa-fé processual e da 

cooperação entre as partes, tidos como normas de conduta que devem nortear 

a atuação dos sujeitos que compõem o processo. 

 
Metodologia 

 

O método utilizado foi o indutivo, pois a partir da análise de processos 

administrativos pré-selecionados segundo os critérios de inclusão, tentou-se 

chegar a uma conclusão sobre a postura do Tribunal de Constas do Estado do 

Tocantins diante dos atos de litigância de má-fé, em especial com a interposição 

de recursos protelatórios. Os processos alvos da análise foram selecionados, no 

período de outubro a dezembro de 2017, de acordo com alguns critérios, quais 

sejam: processos eletrônicos em sede de recursos, transitados em julgado e 
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caracterizados pela litigância de má-fé com a interposição de recurso 

protelatório. Impende consignar que em algumas relatorias, ou não foram 

achados processos versando sobre a matéria objeto do presente estudo. Logo, 

foram analisados sete recursos, correspondentes a 1a, 2a, 3a e 4a relatorias. 

 

Resultados e Discussão 

 

O recurso de n° 14290/15, da 1a Relatoria, trata-se de Embargos de 

Declaração opostos em face da decisão proferida no Recurso Ordinário, 

interposto contra o julgamento da Prestação de Contas de Ordenador, 

desfavorável ao Responsável. O indeferimento liminar do recurso, nos termos do 

Despacho n° 302/2016, foi em virtude do seu caráter impertinente, inepto e 

protelatório, por não apontar, em suas razões, qual a omissão, obscuridade ou 

contradição existe na decisão fustigada. Outrossim, analisando a postura do 

Relator, denota-se que este quedou-se inerte quanto a essas questões, não 

alertando e comunicando as partes, em sua decisão, das consequências do uso 

inapropriado do processo, como impõe o dever de prevenção do Conselheiro 

fruto do princípio da cooperação.  

O recurso de n° 1504/2014, da 1a Relatoria, que versa, também, sobre 

Embargos de Declaração, é semelhante ao anterior. Opostos em face da decisão 

proferida no Recurso Ordinário, interposto contra o acórdão que julgou irregular 

as Contas de Ordenador atinentes ao exercício de 2009, foram considerados 

impertinentes, ineptos e protelatórios pelas mesmas razões. A diferença, no 

entanto, reside na decisão exarada no Recurso Ordinário. No caso anterior, foi-

lhe dado parcial provimento, enquanto que neste, improvimento, sustentando o 

voto condutor a “insubsistência das justificativas apresentadas”, não revelando, 

o substrato da defesa, “justificativa pertinente e suficiente”. Inobstante isso, o 

Relator não se manifestou quanto à conduta indevida do Responsável e de seu 

patrono.  

O recurso de n° 14938/2015, da 2a Relatoria, trata-se de Agravo relativo 

ao Proc. nº 12915/2015, Embargos de Declaração, atinente ao Proc. nº 

11327/2011, Recuso Ordinário, relativo ao Proc. nº 2824/2010, Prestação de 

Contas de Ordenador de Despesas 2009. A irregularidade das contas julgadas 
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fomentou a interposição de Recurso Ordinário, favorecendo parcialmente o 

recorrente. Inobstante isso, opôs Embargos de Declaração que foram 

indeferidos liminarmente, com supedâneo no caráter impertinente, protelatório 

ou inepto da peça recursal. Irresignado, interpôs Agravo, sendo-lhe negado 

provimento. Contudo, salutar o pronunciamento do Relator no voto condutor do 

Agravo. O conselheiro, em consonância com o dever de prevenção a ele 

imposto, fruto do princípio da cooperação, alertou as partes acerca das suas 

condutas ímprobas, ao consignar que a reiterada apresentação de instrumentos 

protelatórios pode configurar litigância de má-fé nos termos do CPC, aplicado 

supletiva e subsidiariamente nos processos administrativos.  

O recurso de n° 15840/2016, da 2a Relatoria, trata-se de Agravo 

referente ao Proc. n° 13943/2016, Pedido de Reconsideração, relativo ao Proc. 

n° 13347/2015, Agravo, atinente ao Proc. nº 10811/2015, Embargos de 

Declaração, concernente ao Proc. n° 9364/2011, que trata do Recurso Ordinário 

interposto em face do Processo n° 1430/2009, Prestação de Contas Anual de 

Ordenador de Despesas – exercício de 2008. De antemão, considerável o 

número de recursos oferecidos pelo Responsável, e seu causídico, objetivando 

reformar a decisão inicialmente proferida no processo de Prestação de Contas, 

exercício de 2008, que julgou irregulares as referidas contas. Do exame dos 

autos, restou claramente evidenciado o intuito protelatório dos recursos diante 

da reprodução de alegações já sobejamente enfrentadas e superadas. Aqui, o 

Conselheiro repreendeu veementemente o comportamento do Responsável que, 

ignorando alertas feitos anteriormente, estava sujeito a sofrer as sanções 

impostas ao litigante de má-fé, nos termos da lei processual civil.  

O recurso de n° 1029/2013, da 3a Relatoria, trata-se de Agravo interposto 

em face da decisão que julgou regular com ressalvas a Prestação de Contas de 

Ordenador referente ao exercício de 2010. O indeferimento liminar do recurso, 

nos termos do Despacho n° 218/2013, foi em virtude do seu caráter impertinente, 

inepto e protelatório, em razão da incontroversa preclusão temporal de 

expediente constante dos autos. Outrossim, analisando, também, a postura do 

Relator, denota-se que este quedou-se inerte quanto a essas questões.  

O recurso de n° 8490/2013, da 3a Relatoria, trata-se de Embargos de 

Declaração opostos em face da decisão proferida no Pedido de Reexame, 
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interposto contra o parecer prévio pela rejeição das Contas Consolidadas do 

município de Itaporã do Tocantins. O indeferimento liminar do recurso, nos 

termos do Despacho n° 978/2013, foi em virtude do seu caráter impertinente, 

inepto e protelatório, por não apontar, em suas razões, qual a omissão, 

obscuridade ou contradição existente na decisão vergastada. Ademais, 

analisando a postura do Relator, observou-se que este permaneceu silente. 

O recurso de n° 8632/2013, da 4a Relatoria, trata-se de Embargos de 

Declaração opostos em face da decisão proferida em sede de Embargos 

Declaratórios, opostos contra Recurso Ordinário interposto em decorrência do 

acórdão que julgou irregular as Contas de Ordenador. Do exame dos autos, 

restou evidenciado o intuito protelatório dos recursos diante da reprodução de 

alegações já enfrentadas e superadas, o que demonstrou se tratar de litigante 

ímprobo. Outrossim, analisando, mais uma vez, a postura do Relator, conclui-se 

que este não se manifestou. 

 

Conclusões 

 

De todo o exposto é possível concluir, do exame empreendido dos autos 

supracitados, que o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins ainda é brando 

e tolerante com os litigantes ímprobos que, claramente, utilizam-se 

reiteradamente de recursos com intuito manifestamente protelatório, malferindo 

princípios e normas de conduta exigidas de todos os sujeitos processuais, como 

a lealdade e boa-fé.  

No entanto, apesar da postura leniente dominante nas relatorias sob 

análise, verificou-se que há, ainda que incipiente, a observância do Código de 

Processo Civil e de seus princípios, como os aqui estudados, dentre eles o dever 

de cooperação, à medida que o Conselheiro alerta as partes quanto à 

reprovação de seus comportamentos antiéticos e a possibilidade de aplicação 

das sanções cabíveis nos termos do Diploma Processual Civil. 
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Resumo  

Sabe – se que a alimentação saudável é indispensável para saúde, e que os 
alimentos de origem animal são fontes significativas de nutrientes para a 
alimentação. Conhecer mais sobre os benefícios desses produtos, tem se 
tornado essencial, para desmistificar algumas informações que são divulgadas 
nos meios de comunicação. A qualidade desses produtos é fundamental para 
que se tenha uma real expressão do seu valor nutricional, estando inseto de 
qualquer elemento que prejudique á saúde. Esses alimentos fornecem 
micronutrientes a um menor volume em relação aos alimentos vegetais. Os 
alimentos de origem animal, como a carne, leite, ovos e o mel são de grande 
importância na dieta humana. O leite é um dos principais produtos do 
Agronegócio Mundial, sendo um dos alimentos mais completos e fundamentais. 
O trabalho deve como objetivo demonstrar em escolas, os benefícios desses 
alimentos na alimentação humana. Foi realizada também uma pesquisa para 
estimar o consumo de leite. É importante levar essas informações sobre uma 
dieta saudável, demostrando as reais vantagens desses produtos. No estudo, 
observou-se, um bom percentual em relação ao consumo de leite apresentado.  
 
Palavras-chave: alimentação saudável; nutrientes; produtos 

Introdução  

A alimentação é indispensável para o funcionamento adequado do 

organismo. Os alimentos de origem animal são importantes fontes de nutrientes, 

destacando um crescente papel na nutrição. Conhecer sobre os benefícios que 

esses produtos trazem a saúde, tem se tornado cada vez mais importante, 

diante, de tantas especulações e de informações contestáveis transmitidas pelos 

meios de comunicação. Esses alimentos são ricos em nutrientes que o corpo 

necessita para regulação adequada, por isso, a qualidade do alimento é 

indispensável, encontrando-se inseto de qualquer tipo de sustância que os 
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tornem inviável para o consumo (DE ALMEIDA et al, 2009). Os alimentos de 

origem animal fornecem micronutrientes a um menor volume de ingestão e estão 

frequentemente disponíveis em relação aos alimentos vegetais. 

Nota – se, que a disponibilidade de alguns nutrientes, não são 

encontradas em fontes de origem vegetal, como é o caso da vitamina B-12, onde 

as necessidades do organismo precisam ser supridos especialmente através dos 

alimentos de origem animal, como; (carnes, ovos, queijo, leite), uma vez que, 

não existe vitamina B-12 em alimentos vegetais (BEEF POINT, 2007). Os 

alimentos de origem animal, como a carne, leite, ovos e o mel, são importantes 

na dieta humana, e vem tornando cada vez mais evidente essa relação.  

O ovo, além de ser um alimento completo, de alto valor biológico, é um 

importante estoque de proteínas, vitaminas, minerais e lipídeos. Apresenta 

substâncias, como; atividade antibacteriana, antiviral e modulação do sistema 

imunitário (MAZZUCO, 2008). 

O mel apresenta grande riqueza na composição dos seus elementos, 

sendo um alimento de alto valor energético, possui propriedades antioxidantes, 

tais como; os polifenóis e os flavonóides.  Se destacando por suas características 

medicinais e fonte de nutrientes de extrema importância para a saúde (SILVA, 

2008).  

A carne apresenta alto valor biológico e alta digestibilidade, devido a 

quantidade, e composição dos aminoácidos. Suas proteínas são importantes 

para o desenvolvimento e manutenção do organismo, além de ser fonte de 

muitas vitaminas do complexo B (BRIDI, 2017).  

O leite é um dos produtos primordiais do Agronegócio Mundial, 

apresentando papel importante, não só econômico, mas também, como um dos 

alimentos mais completos e fundamentais na alimentação, de alto valor 

nutricional. É rico em uma grande quantidade de nutrientes essenciais para 

manutenção do organismo (VILELA, 2011). Mesmo com toda importância que o 

leite e derivados apresenta para a alimentação humana, se tem poucos estudos 

avaliando a ingestão destes alimentos.  

O presente trabalho teve como objetivo levar informações as escolas, 

sobre os benefícios e a importância dos alimentos de origem animal na 

alimentação humana. Foi realizada também, uma pesquisa para estimar a 



 

 

123 

frequência de ingestão de leite em turmas de 3° ano do Ensino Médio na cidade 

Palmas - Tocantins.   

 

Metodologia   

O Projeto foi conduzido em escolas de Ensino Médio, Técnico e 

Profissionalizante, nas cidades de Palmas e Porto Nacional e Paraíso – TO.  As 

atividades foram conduzidas por uma equipe composta pelo professor 

responsável, pelo aluno bolsista e alunos voluntários.  A equipe realizou 

palestras seguindo as etapas: Planejamento participativo - reunião com a direção 

das escolas para organizar as etapas do projeto. Palestras – foram realizadas 

palestras sobre a importância de uma alimentação saudável, demonstrando os 

benefícios dos produtos de origem animal. E a confecção de material informativo 

– confecção de flyers e panfletos ilustrativos com os alimentos e seus benefícios.   

A pesquisa sobre frequência de consumo foi realizada na Escola Pública 

Centro de Ensino Médio de Taquaralto, na cidade de Palmas – TO. O trabalho 

foi realizado durante o mês de Maio de 2018. Foram aplicados cem e vinte nove 

questionários. Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se um questionário 

envolvendo dados de hábitos de consumo de leite. Buscando conhecer mais 

profundamente sobre a preferência dos alunos. Os dados obtidos foram 

analisados e processados para obtenção de valores percentual referente a cada 

item, com o auxílio do software Excel®. 

 

Resultados e Discussão  

A realização do projeto atingiu mais de 500 alunos em escolas, de 

Palmas, Porto Nacional e Paraíso – TO. Foram realizadas apresentações sobre 

a importância destes produtos na alimentação humana, revelando algumas 

informações divulgadas na internet sobre esses alimentos. O projeto também 

acabou despertando a curiosidade dos alunos em saber sobre os verdadeiros 

benéficos. Os resultados obtidos na pesquisa realizada com 129 alunos mostra 

que, a maior parte dos entrevistados era do sexo feminino (53%). Quanto à 

variável faixa etária, (78%) dos alunos tem entre 16 a 20 anos e moram com os 

pais. Muitas pessoas optam por substituir o leite, 56%) dos alunos apontaram o 

suco como principal substituto.  
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Gráfico 1. Preferência para o consumo                                           Gráfico 2. Fator que define a compra  

 

Como resultando da pesquisa, nota – se que 29% dos entrevistados 

preferem consumir o leite com café ou com achocolatado, o que corresponde a 

crescente tendência da população. Foi observado também, no trabalho de 

Mallmann et al., (2012) que em relação à preferência da forma de consumo do 

leite, os mais citados foram o leite com café (36,1%), e com achocolatado 

(31,1%). Esses resultados demonstram a preferência do consumidor em dar 

novo sabor ao leite. 

47% das pessoas, afirmaram que a qualidade é um dos fatores 

determinantes na hora da compra do leite.  A pesquisa demonstrou que os 

alunos consomem o leite em um bom percentual, estando dentro da faixa 

recomendada pelo Ministério da Saúde (Gráfico 3). O consumo de leite é 

recomendado em todas as fases da vida, por ser a maior fonte alimentar de 

cálcio (Milk Point, 2014). Os alunos demonstram grande preferência ao tipo de 

leite, resultando em 56% destes, optam pelo integral (Gráfico 4).  
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Gráfico 3. Índice do consumo de leite por semana                 Gráfico 4. Preferência para o tipo 

de leite  

         

 

Muitas pessoas acabam optando por dietas com poucos alimentos de 

origem animal, porém, é preciso ter cuidado com tais dietas, pois, pode ocorrer 

consequências negativas para a saúde se a ingestão de nutrientes, como, o 

ferro, zinco, vitamina B-12, riboflavina, cálcio e vitamina A, presentes em nesses 

produtos for menor que o adequado (BEEF POINT, 2007). 

 

Conclusões  

É necessário informar a comunidade sobre a alimentação saudável para 

melhoria da qualidade de vida. Demostrar a importância dos produtos de origem 

animal, é imprescindível, pois constituem fontes básicas de proteína animal, 

sobretudo pelo seu valor biológico, trazendo benefícios a saúde.  

 Com base no trabalho, pode - se observar um crescente 

desenvolvimento em relação ao consumo do leite, onde os resultados revelaram 

um percentual satisfatório entre os entrevistados.  
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Resumo 

 

1. Introdução 

O geoprocessamento atualmente insere-se em um processo de evolução 

com o surgimento de novas tecnologias e a descoberta de novos métodos 

inovadores e muitos deles disponibilizados gratuitamente para os usuários 

comuns. Além disso, as instituições de governo se atentaram as estas inovações 

e mudaram suas plataformas de cadastramento, monitoramento e fiscalização. 

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) possui o intuito de reorganizar o 

processo de regularização das propriedades rurais e dispõe de plataforma online 

para declaração das informações das propriedades rurais existentes diante as 

áreas de servidão, uso e principalmente áreas protegidas.  

O projeto conta com a parceria existente entre os órgãos ambientais como 

a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), o Instituto 

Natureza do Tocantins (NATURATINS) e a Secretaria da Agricultura do Estado 

do Tocantins por intermédio do RURALTINS. 

A plataforma oferece a facilidade de qualquer cidadão que disponha de 

uma propriedade rural possa executar o cadastramento sem a existência de um 

responsável técnico, mas também oferece esta modalidade caso deseje, onde o 

responsável técnico realiza o procedimento através da sua matricula. 
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Diante a esta realidade, o objetivo deste estudo é disseminar a informação 

através da utilização das geotecnologias em escolas de ensino médio 

localizadas no município de Palmas- TO. 

2. Revisão de literatura 

O Geoprocessamento consiste no conjunto de metodologias técnicas 

matemáticas e computacionais que implicam na aquisição, arquivamento, 

processamento e representação da informação geográfica (CÂMARA, 1993). 

O geoprocessamento, assim como, as geotecnologias auxiliam na 

aquisição de informações, planejamento de atividades de campo, monitoramento 

e planejamento de estratégias de conservação e preservação de recursos 

naturais (MENDONÇA et al 2011). 

A tecnologia vem sendo aperfeiçoada e hoje pode ser aplicada para 

diversas finalidades, como o mapeamento da cobertura florestal. Em plataformas 

orbitais ou aerotransportadas, sensores capturam a energia eletromagnética 

refletida, possibilitando o mapeamento da cobertura florestal em diversas 

escalas (MENDONÇA et al 2011). 

Conforme Silva (2009) por intermédio de técnicas de geoprocessamento 

é possível o tratamento de volumes de dados juntamente às técnicas 

computacionais e dessa forma são disponibilizados atributos geotopológicos, 

para fins de análises, sínteses e utilização no planejamento ambiental e na 

gestão territorial. 

Além dos equipamentos, os softwares livres estão disponíveis em 

diversas plataformas e possuem ampla capacidade para manipular estes dados. 

Existem hoje diversos programas livres disponíveis que são específicos para os 

dados geográficos. Com o aparecimento destes programas livres, as 

geotecnologias começaram a sair das grandes empresas e institutos de 

pesquisa e passaram a fazer parte de um público mais abrangente 

(MENDONÇA, et al 2011). 

Associado a este conceito, o Sensoriamento Remoto que é o conjunto de 

técnicas destinado à obtenção de informação sobre objetos, sem que haja 

contato físico com eles. Os satélites, por exemplo, capturam a energia refletida 

pelos objetos situados na superfície terrestre (CÂMARA & MEDEIROS, 

1996).Quanto à repercussão econômica, considerando que uma tonelada de 
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resíduo gera, no mínimo, 400 kg de composto ou de substrato orgânico, o Brasil 

tem um potencial de produção de 1,536 milhão de tonelada desses subprodutos 

e Sergipe 133 mil toneladas ao ano. Isso representa uma economia de cerca de 

R$460 milhões para o Brasil e R$ 39 milhões para Sergipe. Além disso, o uso 

desses produtos na produção de mudas poderá gerar um impacto significativo 

na produção agrícola e no reflorestamento dos estados produtores (NUNES, et. 

al 2007). 

 

A Lei 12.651 de 25 de maio de 2012 traz no seu Art. 29 o seguinte exposto. 

É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema Nacional de 

Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, registro público eletrônico de âmbito 

nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar 

as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base 

de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e 

combate ao desmatamento (BRASIL, 2012). 

3. Metodologia 

Inicialmente realizou-se a capacitação dos alunos sobre o uso das 

ferramentas de geotecnologias como o uso da ferramenta gratuita Google Earth. 

Durante a capacitação dos alunos participantes do projeto, os alunos 

obtiveram também conhecimento prático sobre o uso de aplicativos emuladores 

de receptor do sinal GPS, o equipamento GPS, marca GARMIM, modelo MAP 

78S de patrimônio da instituição. 

A segunda parte do trabalho desenvolveu-se com o contato estabelecido 

com a Delegacia Regional de Ensino localizada em Palmas – TO firmando a 

parceria e obtendo autorização para realização do projeto nas escolas 

escolhidas de ensino médio localizadas no município. 

Em seguida houve a escolha das escolas para realização das oficinas e o 

contato via email e telefônico com funcionários das escolas, esse critério 

inicialmente foi adotado de acordo com a proximidade das escolas às residências 

dos participantes/alunos do projeto e também o acontecimento do evento Dia da 

Responsabilidade Social, evento institucional organizado pela pastoral da 

Faculdade Católica do Tocantins. 
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Até o momento apenas duas escolas participaram do projeto entre elas, o 

Centro de Ensino Médio Santa Rita de Cássia localizada no Aureny I e o Colégio 

Estadual São José localizado na 1106 sul. Nessas escolas foram realizadas 

oficinas de aprendizagem em sala de aula com o uso de Datashow sobre o uso 

e a aplicabilidade do programa Google Earth  

Em um segundo momento foi realizado uma prática na área externa das 

respectivas escolas com uma demonstração sobre o uso de aplicativos 

emuladores de receptor do sinal GPS e o equipamento GPS, marca GARMIM, 

modelo MAP 78S. 

4. Resultados e Discussão 

Figura 01 – Oficina Google Earth Colégio Santa Rita de Cássia 

 

Figura 02 – Participação dos alunos na prática realizada no Colégio Santa Rita 
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Figura 03 – Oficina Google Earth Colégio Estadual São José 

 

 
Figura 04 – Demonstração prática realizada no Colégio Estadual São José 
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5. Conclusões 

O projeto se estende para o período entre 2018-02 e 2019-01 com a 

pretensão em dar continuidade a atividade com o intuito de chegar a um maior 

número de escolas de ensino médio localizadas em Palmas – TO e expor estes 

resultados por intermédio de artigos científicos e ao final da próxima etapa, 

(2018-02 e 2019-01) os resultados serão apresentados também por pesquisas 

de satisfação realizadas nas escolas participantes, no intuito de ter uma breve 

noção sobre o impacto causado pelas realizações das oficinas de aprendizagem 

nas escolas. 
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Resumo 
O presente projeto de extensão dispôs à promoção de ações que 
proporcionassem a formação de multiplicadores que usam a Educação Sanitária 
como ferramenta de controle e prevenção da Leishmaniose Visceral e 
Hanseníase, doenças tropicais negligenciadas endêmicas no estado do 
Tocantins, no intuito de criar uma cultura que enfatize a conservação da saúde 
que possa mudar significativamente a qualidade de vida de nossa população. 
Foram realizadas ações em escolas da Rede Básica de Ensino no município de 
Palmas, após sensibilização dos multiplicadores sobre as doenças. Além disso, 
foram realizadas blitz educativa em diversos pontos da cidade, bem como a 
utilização das redes sociais como ferramenta de divulgação. Estima-se que 
cerca de 600 pessoas foram atingidas diretamente pelas ações. O projeto 
também proporcionou a criação de um grupo de estudos voltado às doenças 
parasitárias zoonóticas, no qual os alunos apresentam e discutem artigos 
científicos e boletins informativos do Ministério da Saúde. Durante a execução 
das ações, pode-se notar grande receptividade comunidade local apresentou-se 
receptiva, demonstrando pouco conhecimento sobre as doenças, apesar de 
saber sobre sua importância e os riscos que as mesmas proporcionam.  
Palavras-chave: Leishmaniose, hanseníase, saúde pública. 

 

Introdução 

As doenças negligenciadas (DN) referem-se a um grupo de doenças 

tratáveis e curáveis, que acometem principalmente pessoas vítimas da 

desigualdade social e por consequência sujeitas às precárias condições de vida. 

Essas doenças são estigmatizantes por remeter as inter-relações que as DN 

possuem com a pobreza, a falta de saneamento básico, e por estarem 

geograficamente atreladas aos países em desenvolvimento (WHO, 2008).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2005), cerca de um 

bilhão de pessoas são afetadas por uma ou mais das DN, que causam cerca de 
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534.000 mortes por ano. Dentre as enfermidades classificadas como DN, temos: 

dengue, doença de Chagas, leishmaniose, hanseníase, malária, 

esquistossomose e tuberculose, que foram elencadas pelo Ministério da Saúde 

(MS) como prioridades do programa em doenças negligenciadas a nível de 

Brasil. 

É sabido que os custos financeiros envolvidos na prevenção sanitária são 

muito menores do que os custos empregados no tratamento das diversas 

doenças. Prevenir consiste em eliminar ou reduzir os agentes etiológicos 

causadores de doenças. Assim sendo, a estratégia da prevenção tem grande 

importância nas políticas públicas que envolvem as DN e, como consequência, 

também é válido no que respeita à Educação Sanitária (ES), como complemento 

indispensável à prevenção das doenças (HOLVECK et al., 2007). 

A ES visa estimular o cidadão para que assuma responsabilidades de 

suas condições e se torne um sujeito autônomo, participativo e transformador da 

realidade, sendo primordial no âmbito da Escola, bem como no ambiente 

domiciliar e espaços públicos, para promover hábitos higiênicos necessários à 

manutenção da saúde e do bem-estar. Desse modo, a ES na escola seria um 

dos componentes do programa institucional a ser realizada pela equipe da 

escola, tendo a colaboração dos profissionais de saúde que atuam nas unidades 

básicas de saúde, tais como: médicos, enfermeiros, psicólogos, dentre outros, 

incluindo o médico veterinário, que passou a compor a equipe do NASF (Núcleo 

de apoio à Saúde da Família) do Programa Saúde da Família a partir do vigor da 

Portaria GM nº 2488/2011, atuando ativamente nas áreas de vigilância em 

saúde, saneamento ambiental, além de saúde e bem estar animal (BASTOS; 

SILVA, 1953).  

O Estado do Tocantins é o mais jovem do Brasil, localizado na região 

Norte do país, apresentando uma população de 1.383.453, que tem sua capital 

Palmas, localizada ao centro-sul do Estado. Entre as Unidades da Federação, o 

estado do Tocantins apresenta-se como hiperendêmico para Hanseníase com 

77,92 casos novos por 100 mil habitantes, sendo que só no ano de 2016 foram 

notificados 12.273 novos casos (FINEZ; SALOTTI, 2011). Além disso, o estado 

apresenta-se como o segundo mais endêmico para leishmaniose visceral (VL), 

em 2016, 233 novos casos. Neste ano de 2017, registrou-se 11 casos de LV, 
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segundo a Secretaria Estadual de Saúde, sendo considerado um grande 

problema de saúde pública (OPS, 2015). 

Diante do exposto, associado à missão da Católica do Tocantins que 

visa “potencializar a formação integral do cidadão, por meio da geração e 

transferência de conhecimento e da educação evangelizadora, na perspectiva 

do desenvolvimento sustentável”, o presente projeto de extensão tem por 

objetivo a promoção de ações que proporcionem à formação de multiplicadores 

que usam a Educação Sanitária como ferramenta de controle e prevenção de 

doenças, tais como a Leishmaniose Visceral e Hanseníase, principais doenças 

tropicais negligenciadas no estado do Tocantins, no intuito de criar uma cultura 

que enfatize a conservação da saúde que possa mudar significativamente a 

qualidade de vida de nossa população. 

 

Metodologia 

Ações de educação sanitária 

Sensibilização dos acadêmicos e equipe executora: Foram realizados 

encontros com a equipe executora semanalmente para sensibilização quanto à 

Leishmaniose Visceral e Hanseníase.  

 

Palestras e atividades práticas nas escolas: Foram escolhidas escolas da 

Rede Básica de Ensino do Município de Palmas, Tocantins (Brasil), na qual foi 

trabalhado o tema “Educação Sanitária como ferramenta de Prevenção e 

Controle de Doenças Tropicais Negligenciadas no Tocantins”. Essas ações 

foram executadas pelos acadêmicos do curso de Medicina Veterinária da 

Faculdade Católica do Tocantins, que contaram com a ajuda dos colaboradores. 

 

Blitz educativa com distribuição de material informativo: A blitz educativa foi 

realizada no Parque Cesamar, Praça do Bosque e Eventos organizados pela 

instituição, no qual os alunos participaram da atividade, com distribuição de 

panfletos e orientação para prevenção e controle da Leishmaniose Visceral e 

Hanseníase. 
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Mesa Redonda: O projeto comtemplou o evento Mesa redonda, que teve por 

objetivo promover o debate da atual conjuntura das DN Leishmaniose Visceral. 

 

Construção de uma página em rede social: O projeto Educação Sanitária como 

ferramenta de Prevenção e Controle de Doenças Tropicais Negligenciadas no 

Tocantins utilizou as redes sociais como ferramenta multiplicadora de Educação 

Sanitária.  

 

Resultados e Discussão 

Foram realizados encontros com a equipe executora semanalmente, 

todas as quartas-feiras, para sensibilização quanto à Leishmaniose Visceral e a 

Hanseníase. Durante os encontros, foram discutidos trabalhos científicos sobre 

as respectivas doenças, voltadas as ações de educação em saúde. 

Foram realizadas ações em escolas da rede pública e privada, atingindo 

alunos do ensino fundamental. As escolas foram estrategicamente escolhidas 

por estarem localizadas em bairros endêmicos para tais doenças, destacando-

se: Aureny I e Taquari. Durante as ações, cerca de 300 alunos foram atingidos 

diretamente. Além disso, os acadêmicos envolvidos no projeto participaram no 

dia 30 de setembro de 2017 do Dia de Responsabilidade Social, na Escola 

Santa Rita de Cássia, Aureny I, Palmas-TO. 

Além disso, foram desenvolvidas ações de blitz educativa na feira do 

bosque, parque Cesamar e VII encontro de cães e criados, evento realizado pela 

Católica do Tocantins, no qual os alunos participaram da atividade, com 

distribuição de panfletos e orientação para prevenção e controle da 

Leishmaniose Visceral e Hanseníase. 

No dia 24 de março, a equipe executora, em parceria com a Atlética do 

curso de Medicina Veterinário e o Centro Acadêmico, realizaram um círculo de 

palestra e uma mesa redonda sobre leishmaniose visceral na Unidade II da 

Faculdade Católica do Tocantins- Facto, onde foram discutidas as principais 

perspectivas quanto ao acometimento dos cães frente as ações profiláticas 

estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 

Durante o desenvolvimento do projeto, foi criada uma página no facebook 

pela equipe executora que permitia a divulgação das atividades e ações 
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realizadas pela equipe, bem como artigos e informes sobre tais doenças, 

utilizando a tecnologia como ferramenta e recrutamento de multiplicadores. 

O projeto proporcionou a criação de um grupo de estudos voltado às 

doenças parasitárias zoonóticas, no qual os alunos apresentam e discutem 

artigos científicos e boletins informativos do Ministério da Saúde. 

 

Conclusões 

A Educação Sanitária visa desenvolver membros da comunidade, 

buscando o melhoramento das condições de saúde da população, sendo 

conceituada como o processo de ensino-aprendizagem pelo qual o indivíduo e a 

comunidade se informam e se orientam para se conduzir de modo mais inteligível 

com respeito à saúde. Durante a execução das ações, a comunidade local 

apresentou-se receptiva, demonstrando pouco conhecimento sobre as doenças, 

apesar de saber sobre sua importância e os riscos que as mesmas 

proporcionam.  
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RESUMO 

Cães e gatos tornaram-se “membros da família” e passaram a ser 
cercados de cuidados e carinhos. Foi percebido também, os benefícios trazidos 
para pessoas que convivem com animais. E conscientizar a população sobre a 
responsabilidade de adquirir animais de companhia é fundamental para 
assegurar que esse convívio seja saudável para pessoas e animais. Ainda, o 
contato com animais, pode ser uma ferramenta para o desenvolvimento social, 
emocional, físico e/ou cognitivo de pessoas com necessidades especiais. Assim, 
os objetivos do projeto foram informar e conscientizar a população sobre os 
critérios envolvidos na posse responsável de animais de companhia, além de 
proporcionar momentos de alegria para alunos da Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE).  Informações sobre cuidados básicos foram 
divulgadas por meio de palestras e material informativo. Durante as visitas na 
APAE, foram propostas atividades interativas com o público alvo e com o cão 
com a finalidade de proporcionar momentos alegres e de desenvolvimento 
social: exercícios supervisionados, passeios, brincadeiras ao ar livre, escovação 
de pelagem, afagos e abraços. Após cada ação, os acadêmicos reuniam-se com 
a professora coordenadora e discutiam sobre ações desenvolvidas. Foi possível 
notar que as ações na APAE, auxiliaram no desenvolvimento cognitivo, 
emocional e social dos alunos. 
Palavras-chave: Animais de companhia; Responsabilidade; Integração. 

 

INTRODUÇÃO 

   A utilização de cães em atividades terapêuticas é uma prática que já vem 

sendo adotada no Brasil e no mundo conforme já noticiado em inúmeros 
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programas de televisão. Alguns estudos já apontam a efetividade e benefícios 

desse envolvimento entre pacientes e cães (TEIXEIRA, 2015). 

Contudo, mesmo antes do uso de cães à serviço da saúde, vários estudos 

já comprovavam o uso de cães em atividades rotineiras da vida doméstica, 

devido a criação seletiva desse animal por vários comportamentos, capacidades 

e atribuições físicas que beneficiam a relação com os seres humanos. Uma 

relação que consistia, anteriormente, em alimentação, abrigo e contato social, 

por parte dos homens, e pastoreio, proteção e caça, por parte dos cães (COSTA, 

et al. 2018). 

Teixeira (2015) explica que animais como cães, gatos e cavalos são 

utilizados na prática terapêutica como coadjuvantes no tratamento de diversos 

estados patológicos das pessoas, como por exemplo, nas doenças mentais. 

Essa prática do uso de animais tanto no fornecimento de “matéria prima” como 

na prática de terapia busca a melhoria do tratamento da doença diagnosticada, 

assim como a prevenção de enfermidades. Na Medicina Veterinária, essa prática 

já vem sendo denominada como etnoveterinária, segundo a autora.   

Outros termos, também, são relacionados com essa prática como 

“cinoterapia”, “cão terapeuta”, “zooterapia” e Terapia Assistida por Animais 

(T.A.A). Esse tipo de tratamento é reconhecido em diversos países e é 

comprovadamente útil tanto na socialização de pessoas como na psicoterapia, 

tratando de pacientes com necessidades especiais e diminuindo várias causas 

de ansiedade. 

De acordo com Udell e Wynne (2008) apud Yamamoto et al. (2012), o uso 

de cães nessas atividades terapêuticas é apropriado devido possuírem 

comportamentos semelhantes aos do homem, inclusive, sofrendo pressões 

parecidas. O que favorece a interação no caso da terapia, pela capacidade que 

os cães têm em desenvolver empatia pelos seres humanos.  

Dado o exposto, este trabalho teve como objetivo instruir sobre os 

cuidados que envolvem essa atividade, levando informações importantes sobre 

a posse responsável bem como possíveis configuração de crimes contra os 

animais, bem como proporcionar momentos de alegria para os alunos da APAE 

e estimular o desenvolvimento social, emocional, físico e /ou cognitivo desses 

alunos, através da utilização de cães. 
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METODOLOGIA  

Antes de iniciar o trabalho, os animais foram avaliados para certificação 

plenitude da saúde física e mental, a fim de evitar os riscos de zoonoses. Além 

disso, precisam ser bem treinados, visando o bem-estar do animal e a segurança 

do paciente assistido ao evitar comportamentos inadequados dos cães. 

Foram realizadas ações de divulgação de informações por meio de 

palestras de curta duração e entrega de material informativo. O conteúdo da 

palestra e material informativo referiam-se à: cuidados básicos como nutrição, 

vacinação, desvermifugação, adoção, crimes contra animais e orientações sobre 

a importância da castração e eventos voltados a tutores de animais de 

companhia.  

O projeto ainda realizou um minicurso sobre Adestramento de Cães e 

Comportamento Animal (aberto para os alunos da instituição e público externo). 

Durante a parte prática do minicurso, foram selecionados três cães, entre os 

doze participantes, para integrarem a equipe.  

Após essa seleção, os animais passaram por um período de treinamento 

que consistiu em socialização, busca de bolinhas, comandos básicos de 

chamados como “andar junto”, “senta e deita”, aceitar estranhos, ser indiferente 

a multidões e ao meio desconhecido, bem como ser totalmente tolerantes ao 

toque em todas as partes do corpo.  

A equipe executora realizou ações na APAE, onde ocorreram visitas 

previamente agendadas para que os alunos realizassem atividades com os cães 

treinados. 

     

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Ao considerar essas questões, o projeto buscou, na primeira etapa, 

realizar ações informativas em eventos voltados a tutores de animais de 

companhia. Na segunda etapa, o projeto iniciou o uso de animais na reabilitação 

de pacientes, conforme as ações que serão relatadas a seguir. 

Foram realizados encontros com os acadêmicos bolsistas e voluntários 

do projeto de extensão “IMPORTÂNCIA SOCIAL DOS ANIMAIS DE 

COMPANHIA: POSSE RESPONSÁVEL E CÃO DA ALEGRIA” para 

sensibilização quanto os temas: Posse Responsável e treinamento dos cães de 
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participariam das visitações nas instituições parceiras. No dia 30 de setembro de 

2017, foram realizadas duas ações pelo grupo, a primeira na Escola Santa Rita 

de Cássia, Aureny I, Palmas-TO, no dia de Responsabilidade Social e a segunda 

no VII encontro de cães, realizado no estacionamento do Palmas Shopping às 

17:00. Em ambas as ações foram realizadas conscientização do público alvo 

sobre a Posse Responsável. 

Durante os meses de outubro a dezembro de 2017 foram realizadas as 

seleções dos três cães que participariam das visitações, bem como o 

treinamento destes, executado pelo bolsista do projeto. 

Durante o Ano de 2018, no dia 24 de março, o grupo juntamente com a 

Atlética do curso de Medicina Veterinário e o Centro Acadêmico e a Liga 

Acadêmica de Educação Sanitária – Doenças Negligenciadas, realizou um 

círculo de palestra e uma mesa redonda sobre leishmaniose visceral e Posse 

Responsável na Unidade II da Faculdade Católica do Tocantins- FACTO. No 

mesmo evento, foi realizado a divulgação da segunda fase do projeto: O Cão da 

Alegria, com o cronograma das ações de visitação na APAE.  

Entre os meses de abril a junho de 2018, o grupo, sob orientação da 

professora Benta Natânia Figueiredo e Juliana Pieroni, realizou três visitas na 

APAE, atendendo a um total de 60 alunos. Nas visitas, foram propostas 

atividades interativas com o público-alvo e o cão com a finalidade de 

proporcionar momentos alegres e de desenvolvimento social, tais como 

exercícios supervisionados, passeios, brincadeiras ao ar livre, escovação de 

pelagem, afagos e abraços. Dessa forma, proporcionou-se um contato mais 

estreito com os animais.  

Além disso, o grupo participação na Feira de Doações de cães e gatos 

que ocorreu no dia 02 de junho de 2018, as 15h no Capim Dourado Shopping. 

 

CONCLUSÕES  

 

O projeto possibilitou informar e conscientizar crianças, jovens e adultos 

sobre os critérios envolvidos na posse responsável de animais de companhia, 

destacando-se: os cuidados básicos como nutrição, vacinação, 
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desvermifugação, adoção, crimes contra animais e orientações sobre a 

importância da castração  

Foi possível notar que as ações na APAE, auxiliaram no desenvolvimento 

cognitivo, emocional e social dos alunos. Além disso, os acadêmicos abraçaram 

o projeto e participaram ativamente devido ao importante papel social e ao 

crescimento pessoal que o mesmo proporciona. 
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Resumo 
O projeto de extensão objetivou promover atividades voltadas à educação 
ambiental, agroecologia e sustentabilidade em uma escola pública de Palmas, 
TO. Dentre as ações, procedeu-se a implantação de uma horta sustentável. 
Entre agosto de 2016 e julho de 2018, foram realizadas ações de sensibilização 
quanto à importância da horta “urbana” e escolar, utilizando-se em alguns 
momentos, partes das aulas dos professores para explanar sobre o trabalho de 
extensão desenvolvido pelos acadêmicos. A horta foi implantada e mantida em 
parceria com os alunos e funcionários da escola, sem a aplicação de produtos 
químicos, na adubação e no controle de pragas e doenças. Práticas sustentáveis 
foram aplicadas com a utilização de garrafas pet. Ao finalizar o projeto, foram 
elaboradas algumas questões e os alunos, professores, colaboradores em geral, 
puderam responder. Os questionamentos estavam relacionados às mudanças 
que ocorreram após a implantação da horta. De maneira geral, a implantação da 
horta trouxe benefícios para o ambiente escolar e aos alunos, proporcionando 
conhecimentos sobre a implantação e o cultivo de plantas de forma orgânica. A 
maioria dos alunos entrevistados citou que houve alteração no sabor das 
verduras e na qualidade da merenda (aumentou/melhorou).  
 
Palavras-chave: hortaliças; hortas escolares; cultivo orgânico-sustentável. 
 

Introdução  

A escola é um espaço importante para a formação de indivíduos 

responsáveis e aptos a colaborarem e a decidirem sobre questões sociais, 

restabelecendo suas relações com o meio em que vivem. Nesse aspecto, a 

educação ambiental torna-se uma prática necessária para fortalecer as relações 

homem-ambiente (SILVEIRA-FILHO et al., 2011). A educação ambiental surge 

como uma necessidade das sociedades contemporâneas, uma vez que as 
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questões socioambientais têm sido cada vez mais discutidas e abordadas pelos 

vários segmentos da sociedade, em decorrência da gravidade da degradação do 

meio natural e social. A sistematização destas discussões na escola é uma 

maneira de oportunizar, aos professores e educandos, uma reflexão crítica da 

realidade, desde o nível local ao global (WOJCIECHOWSKI, 2006). 

De acordo com Kurek e Butzke (2006), uma horta bem planejada e 

organizada pode oferecer inúmeras vantagens: fornece vegetais que têm 

vitaminas e minerais essenciais para à saúde; propicia uma alimentação de 

qualidade, saudável e variada; diminui os gastos com a alimentação; permite a 

colaboração dos educandos, enriquecendo seus conhecimentos e aprimorando 

experiências; é fonte de renda familiar quando a produção é maior que o 

consumo; melhora a aparência e o valor nutritivo das refeições; e permite 

produção em curto espaço de tempo. Dessa forma, a presente pesquisa 

objetivou promover atividades voltadas à educação ambiental, agroecologia e 

sustentabilidade social, econômica e ambiental, em uma escola pública do 

município de Palmas, Tocantins. 

 

Metodologia 

O presente projeto de extensão foi realizado no Colégio Dom Alano Marie 

Du Noday, localizado na Quadra 208 Sul, área institucional 08, AV 06, Plano 

Diretor Sul, Palmas-TO. A escola pública, entre o período do projeto, contava 

com 163 e 648 alunos no Ensino Fundamental e Médio, respectivamente. 

Realizou-se anteriormente ao início do projeto, uma visita a escola para verificar 

o interesse da direção e professores quanto à condução do projeto de extensão. 

A partir da aceitação da proposta feita pela professora responsável e a aluna 

bolsista, procedeu-se à solicitação de uma autorização junto à Diretoria Regional 

de Ensino de Palmas (DRE) para a realização do presente projeto de extensão. 

Posteriormente, foi analisada a necessidade da escola e implantada a horta com 

o auxílio de todos do meio escolar. Ao término do projeto, confeccionou-se um 

questionário que foi aplicado aos alunos contendo algumas perguntas, 

relacionadas às mudanças que ocorreram após a implantação da horta. 
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Resultados e discussão 

No total, foram implantados cinco canteiros revestidos ao redor com 

garrafas descartáveis (pet), e cerca de 10 pneus que estavam alocados no 

espaço antigo onde se encontra a horta atualmente. A implantação foi inserida 

no pátio externo, com a colaboração e participação dos alunos e funcionários, 

no mesmo local em que a escola havia realizado um plantio de verduras, porém, 

não havia obtido resultados positivos. Pelos relatos dos funcionários e 

professores, com a introdução do projeto em parceria colaborativa da faculdade 

e escola, a implantação da horta apresentou resultados satisfatórios.  

Foram cultivadas espécies como tomate, tomate cereja (Solanum 

lycopersicum), cebolinha (Allium fistulosum), rúcula (Eruca sativa Miller), alface 

(Lactuca sativa), couve (Brassica oleracea), pimentas (Capsicum spp.), 

pimentão (Capsicum annuum), coentro (Coriandrum sativum L.). 

Por meio da Figura 1, percebe-se como se encontrava a área 

anteriormente ao projeto e posterior a implantação da horta sustentável.  

 
Figura 1 Ilustração da área em que foi implantada a horta sustentável – anterior 

(A) e posterior (B) à implantação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: (Os autores, s/d). 
 
           A partir do questionário aplicado aos alunos da escola, notou-se que os 

resultados foram satisfatórios, pois para a grande maioria dos entrevistados 

houve alteração no sabor das verduras ingeridas durante as refeições servidas 

na escola, bem como mencionam que melhorou a qualidade da merenda.  

Com a realização da horta os educandos foram reconectados com o 

ambiente natural e perceberam que é responsabilidade de cada indivíduo criar 

um mundo sustentável para as futuras gerações. Inserir a horta no ambiente 

A B 
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escolar pode contribuir de forma significativa para a formação integral do aluno, 

pois o tema engloba diferentes áreas de conhecimento e pode ser desenvolvido 

durante todo o processo de aprendizagem do educando, por meio de diversas 

ações pedagógicas, envolvendo situações reais. Como ressaltado anteriormente 

por Segura (2001), a escola foi um dos primeiros espaços a absorver esse 

processo de ambientação da sociedade, recebendo a sua cota de 

responsabilidade para melhorar a qualidade de vida da população por meio de 

informação e conscientização. 

Os responsáveis pelo projeto de extensão consideram importante a 

participação dos professores, funcionários e dos alunos durante a condução do 

projeto e posterior continuidade dos cultivos das hortaliças e plantas medicinais 

na horta sustentável. Tais aspectos corroboram aos observados por Morgado e 

Santos (2008) ao mencionarem que a horta inserida no ambiente escolar pode 

ser um laboratório vivo, pois permite o desenvolvimento de diversas atividades 

pedagógicas de educação ambiental e alimentar, aliando teoria e prática de 

forma contextualizada, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem e 

estreitando relações por meio da promoção do trabalho coletivo e cooperado 

entre os agentes sociais envolvidos. Informalmente foram obtidas informações 

sobre a importância da implantação da horta na escola, e percebeu-se uma 

motivação por parte de alguns funcionários, ao comentarem que nunca viram a 

horta tão organizada e produtiva como atualmente. Tal afirmação concorda com 

Coelho e Bógus (2016), que ao realizarem uma pesquisa qualitativa aplicando 

entrevistas em profundidade com professores, funcionários e diretores de três 

escolas municipais de Embu das Artes, observaram que o desenvolvimento da 

horta produziu sentidos que dizem respeito: ao aprendizado horizontal e à troca 

de experiências; à vivência prática de conteúdos teóricos; ao cuidado, pelas 

experiências subjetivas e intersubjetivas; ao estreitamento de vínculos com a 

natureza, com as pessoas e com a comida. A horta escolar é uma estratégia 

pedagógica que abre diversas possibilidades para se pensar a relação com a 

alimentação. 
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Conclusões 

Foi possível concluir que, a implantação da horta trouxe benefícios para o 

ambiente escolar e aos alunos proporcionando conhecimentos sobre como 

formar e cultivar uma horta pensando na sustentabilidade, por meio da utilização 

de materiais recicláveis (garrafas plásticas) e adubação totalmente orgânica.  
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Resumo 

O mercado consumidor interno brasileiro tem mudado seu hábito de consumo de 
carnes, com isso a cadeia produtiva da avicultura caipira modernizou-se e 
continua buscando novas formas de desempenho do setor, visando atender essa 
demanda com novas tecnologias, obtendo melhor desempenho e lucratividade. 
O Centro Juvenil Salesiano Dom Bosco, localizado na cidade de Palmas–TO é 
uma instituição filantrópica, que atende educandos em situação de 
vulnerabilidade social, na faixa etária de 10 a 17 anos. A instituição desenvolve 
trabalho de socialização infanto-juvenil, dentre elas, a produção de aves. Esse 
trabalho teve como objetivo aperfeiçoar o nível de informações através de 
palestras e minicursos e orientar a tomada das melhores decisões sobre os 
métodos de produção de galinha caipira para produção de ovos.  

 

Palavras-chaves: avicultura caipira, produção de renda. 

 

Introdução 

No Brasil, a criação de galinhas caipiras é uma tradição. Mesmo em áreas 

urbanas, em improvisados galinheiros, a criação dessas aves é meio de 

obtenção de carne e ovos, geralmente para o próprio consumo familiar. Criar 

galinhas é uma atividade que exige muita seriedade para se transformar em 

negócio gerador de lucros ao criador (SAGRILO et al., 2007). 

A  cadeia produtiva da avicultura modernizou-se e continua buscando 

formas de melhorar ainda mais o desempenho do setor, devido à necessidade 

de redução de custos e aumento de produtividade, tentando com isso não perder 

competitividade em nível mundial, como consequência, tem sido uma das mais 
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organizadas do país, destacando-se das demais pelos resultados alcançados 

não só em produtividade, como também no desempenho econômico, onde têm 

contribuído de forma significativa para a economia do país (GIROTTO e ÁVILA, 

2013). 

Conforme os autores citados, no que se refere ao mercado consumidor 

interno, o brasileiro tem mudado seu hábito de consumo de carnes, passando de 

um país preponderantemente consumidor de carne bovina para consumidor da 

carne de frango e de ovos. A qualidade, imagem de produto saudável e preços 

acessíveis auxiliaram a conquista dessa posição. A evolução do consumo per 

capita demonstra esse excelente desempenho. 

        Esse trabalho teve como objetivo aperfeiçoar o nível de informações, 

orientar a tomada das melhores decisões sobre os métodos de produção de 

galinha caipira para produção de ovos. 

 

Metodologia 

O projeto foi realizado no Centro Juvenil Salesiano Dom Bosco – CJSDB, 

uma instituição filantrópica, criada e mantida pela Inspetoria São João Bosco 

(ISJB), sociedade civil, da Congregação Salesiana que, há mais de 60 anos no 

Brasil desenvolve ações educativas voltadas para a promoção do ser humano 

na sua integralidade. O CJSDB está localizado na região de Taquaralto, em 

Palmas e atende hoje cerca de 200 educandos em situação de vulnerabilidade 

social, na faixa etária de 8 a 17 anos, no contra turno escolar em período 

complementar à escola formal e aos finais de semana. 

Um dos trabalhos desenvolvidos no Centro Salesiano é a produção de 

aves. O animal pode se configurar como um recurso inserido em intervenções 

terapêuticas, sobretudo na prática da Terapia Ocupacional (VIEIRA 2013). A 

relação do homem com o animal sempre existiu historicamente e estudos 

mostram que ao longo do tempo essa inter-relação foi crescendo e conferindo 

diferentes possibilidades que esses seres podem proporcionar. Notou-se ainda, 

a importância dos animais na socialização e mudança de comportamento 

humano. Uma dessas possibilidades é a utilização do animal em modalidades 
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terapêuticas, sendo possível a realização de tratamentos nos aspectos físico, 

cognitivo, emocional e social. 

Foram conduzidas as seguintes atividades: Palestras, sobre preparo das 

instalações, estabelecimento de manejo sanitário e nutricional; Minicurso de 

fabricação de equipamentos alternativos de bebedouros, comedouros e ninhos. 

Utilizando sempre embasamentos textuais para explicar a proposta do projeto 

de sustentabilidade, utilizando trabalho a campo para observar os impactos que 

as criações de aves têm em relação homem/animal.  

 

Resultado e Discussão 

Os produtos oriundos do trabalho (carnes e ovos), foram utilizados na 

alimentação dos educandos na instituição. O Centro Juvenil Salesiano se 

enquadra no processo de produção familiar, ou seja, da agricultura familiar. É 

constituída por pequenos e médios produtores que representa a imensa maioria 

de produtores rurais no Brasil. Destaca-se que são cerca de 4,5 milhões de 

estabelecimentos, sendo que o segmento detém 20% das terras e responde por 

30% da produção global. Em alguns produtos básicos da dieta do brasileiro como 

o feijão, arroz, milho, hortaliças, mandioca e pequenos animais chegam a ser 

responsável por 60% da produção, verificando uma importância fundamental da 

mesma na sociedade. 

Em geral, são agricultores com baixo nível de escolaridade e que 

diversificam os produtos cultivados para reduzir custos, aumentar a renda e 

aproveitar as oportunidades de oferta ambiental e disponibilidade de mão-de-

obra (PORTUGAL, 2004). Assim percebe-se a importância da agricultura 

familiar, como meio de renda para os envolvidos, como também fomenta cada 

vez mais a agricultura Brasileira, tornando-a, modelo de investimento na 

maximização da produção mundial, gerando para o País um aumento no 

PIB/economia, tendo um setor estável e consolidado. 

Todas as atividades do projeto de extensão, foram conduzidas no setor 

de avicultura, através da parceria entre público e privado, visando uma melhor 

aprendizagem pelos educandos, como também inseri-los no meio, para que 

busquem o conhecimento, desenvolvendo ações práticas e inovadoras, no que 
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tange ao setor da avicultura, tendo como experiências concretas para solucionar 

problemas advindos do mesmo. 

Conclusões 

O projeto de extensão teve como propósito despertar o envolvimento dos 

educandos, assim observando uma melhor compreensão e assimilação no 

processo produtivo, e sempre discutindo a importância da atividade avícola na 

geração de renda para as famílias. Como também, desenvolver o sócio-cognitivo 

dos educandos, para que os mesmos, sejam agentes transformadores do 

espaço em que estiverem inseridos. 

O setor de avicultura, vem crescendo cada vez mais dentro da agricultura 

brasileira, tornando uma vertente de aumento da economia. Assim é necessário 

cada vez mais, projetos de extensão, que visem à capacitação da comunidade, 

incentivando para o desenvolvimento de técnicas práticas e objetivas em relação 

a avicultura, proporcionando conhecimento e meios de rentabilidade para a 

agricultura familiar. 
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Resumo 

Cerca de 193 Estados-Membros da Organização das Nações Unidas (ONU) 
adotaram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável composta pelos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as conhecidas (ODS). Esse grande 
passo para alcançar um desenvolvimento voltado a redução dos impactos 
ambientais e capaz de promover uma garantia de acesso aos recursos naturais 
às gerações futuras, impacta diretamente nas ações rotineiras dos grandes 
centros urbanos. Palmas conta com 7 córregos ao longo do seu perímetro 
urbano que interagem diretamente com os moradores próximos as suas áreas 
de influência, dentre eles o Córrego Machado equivalente a maioria, apresenta 
ao longo de seu percurso uma péssima qualidade nos seus parâmetros naturais. 
Com uma grande quantidade de resíduos urbanos em seu leito, obras que 
afetam diretamente sua capacidade hídrica, grandes impactos humanos ao 
longo de seu percurso, a pesquisa ocorreu na intenção de interpretar a relação 
entre os moradores próximos a sua área e o seu deteriora mento, confrontando 
a realidade comum na capital aos objetivos futuros para a sustentabilidade. 
 

Palavras Chave: Educação Ambiental; Responsabilidade Socioambiental; 

Córrego Machado; Impactos Ambientais 

 

Introdução 

Palmas é a capital mais nova do estado do Tocantins. Fundada em 1989, está 

situada na porção central do Brasil, têm uma área de aproximadamente 

2 218,942 km² e foi planejada para ser a capital do estado desde o início sendo 

construída ao longo do tempo por uma população que ocupou suas margens o 

que hoje é conhecido com plano diretor, essa população formou setores 

subjacentes nomeados por JARDINS AURENYS, I, II, III e IV. Essa população 

se estabeleceu em grande parte as margens dos córregos, utilizando a fonte de 

água para suas necessidades diárias como banho, lavar roupas e até a própria 

dessedentação. O que Palmas não contava é que esse processo de uso 

contínuo sem qualquer monitoramento ou restrição, acabaria por exaurir as 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
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fontes de água, poluindo com uma grande quantidade de resíduo de naturezas, 

hospitalar, urbana, química, eletrônica, automotiva e a inserção de espécies 

exóticas a APP dos córregos.  

O córrego Machado está situado entre os setores Taquaralto e Jardins ARENY 

I,II,III e IV, tendo sua nascente em Taquaralto e o exutório no córrego Taquaruçu 

Grande, córrego que abastece grande parte da capital (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PALMAS, 2014). Nesse sentido por parte do pesquisador e de 

seu orientador surgiu a necessidade de avaliar e entender o comportamento dos 

moradores com relação as atividades potencialmente poluidoras realizadas e 

que afetam diretamente o córrego e sua capacidade de promover benefícios 

ambientais. O artigo visa apresentar os dados obtidos durante o processo de 

pesquisa e dialogar com o contexto encontrado com os objetivos futuros de um 

desenvolvimento social mais sustentável. 

 

Metodologia 

O método abordado no estudo, escolhido por acreditar-se ser a melhor forma de 

apresentar de maneira clara os dados coletados foi o método comparativo. O 

método comparativo baseia-se na teoria de Tylor, que trabalha a ideia de que  

estudar e perceber as semelhanças e diferenças em um determinado grupo, 

abordando suas ações cotidianas facilita ao conhecimento e a compreensão do 

comportamento daquela sociedade, (MARCONI e LAKATOS, 2003).  

O método descritivo comparativo também foi escolhido pois de maneira eficiente 

promove a avaliação, comparando as diferenças e semelhanças nos valores 

encontrados, apontando as devidas relações entre eles e fazendo uma ligação 

direta as metodologias de coletas de dados. O estudo descritivo tem bons 

resultados, quando se objetiva apresentar com exatidão os dados resultantes de 

um determinado processo, fato ou realidade, visto que o método descritivo é 

utilizado quando a intenção do pesquisador é apontar as características, valores 

e interações resultantes de uma avaliação científica, (TRIVINOS, 1987). 

Dos instrumentos de coleta de dados a pesquisa de campo foi escolhida, uma 

vez que se foi aplicado um questionário com perguntas pertinentes a interação 

da população lindeira ao córrego machado a 29 famílias que moram ao longo de 

todo o seu percurso. Nesse sentido, dentro das subdivisões do tipo de pesquisa 
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quantitativo-descritivo, a que melhor se qualificou ao tipo de análise do trabalho 

foi s seguinte descrita:  

Os estudos de descrição de população - são os estudos quantitativo-
des- critivos que possuem, como função primordial, a exata descrição 
de certas características quantitativas de populações como um todo, 
orga- nizações ou outrás coletividades específicas. Geralmente 
contêm um grande número de variáveis e utilizam técnicas de 
amostragem para que apresentem caráter representativo (MARCONI 
e LAKATOS, 2003, p187.).  

Dessa forma, a metodologia do trabalho possibilitou o alcance do objetivo do 

projeto, a partir dessa metodologia, foi possível a obtenção das informações 

capazes de montar o cenário do cotidiano da população, observando o 

comportamento muitas vezes predatório do que ainda resta de recursos do 

córrego Machado. 

 

Resultados e Discussão  

Um dos principais pontos de interesse do projeto foi o processo de ocupação 

desordenada da área do córrego machado. A área foi sendo urbanizada sem 

muito controle por parte da prefeitura afetando o direito fundamental a um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado da população que ali se estabelecia. 

Segundo MILARÉ, 2013, a Lei nº 12.651/2012, tida como o “Novo Código 

Florestal”, manteve os recuos anteriormente considerados como Áreas de 

Preservação Permanente (APP), no objetivo de proteger e garantir o equilíbrio 

do meio ambiente. 

A pesquisa foi realizada através de um levantamento de informações em formato 

de questionário, aplicado a 29 famílias residentes as margens do córrego 

Machado. Dentre as informações levantadas, a quantidade de moradores por 

residência, o perfil socioeconômico da população e o grau de escolaridade dos 

moradores, auxiliaram a traçar o perfil dos moradores de maneira a compreender 

como seu cotidiano é regido e se são ou não capazes de perceber a influência 

do curso hídrico ao longo de sua vida. 

A área da APP do córrego Machado se encontra degradada em vários pontos ao 

longo do seu percurso. Áreas desmatadas, áreas com processos de urbanização 

que chegam a afetar o leito do rio, áreas de despejo comum de lixo, pontos da 

microdrenagem que impactam diretamente as nascentes do córrego são 

algumas das atividades de alto potencial de degradação capazes de serem 

observadas no seu percurso. Entre as informações reveladas durante o 
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cruzamento dos dados, se destaca a relação entre a formação educacional dos 

moradores e a experiência com atividades de educação ambiental, utilização da 

área para depositar lixo, o conhecimento de Área de Preservação Permanente e 

a auto percepção da influência exercida pala área do córrego Machado nas 

atividades diárias das famílias e da população.  

Concomitantemente a esse cenário, o cruzamento aponta também uma 

correlação de modo geral, entre o processo de educação ambiental e a formação 

educacional, mostrando que a cada 10 pessoas que tiveram contato com a 

educação ambiental 70% delas não utilizam a área do córrego para destinar 

resíduos, mas, apenas 20% dessa amostra percebe a influência do córrego na 

sua qualidade de vida. Da população com 2º e 3º Grau, mais da metade tem 

conhecimento do que seja uma Área de Preservação Permanente. Os dados 

também mostraram que apenas durante o ensino médio e o ensino superior 

foram observadas as atividades de educação ambiental, o que aponta uma 

necessidade urgente de uma metodologia ativa para o ensino de ecologia e 

direito ambiental nas demais áreas de formação que não as afins com o meio 

ambiente. Nesse sentido, a atividade de promoção de mudanças atitudinais, 

prevista no projeto de extensão, foi   realizada na   Escola Estadual Novo 

Horizonte, localizada na R. 3, S/N - Jardim Aureny IV, com algumas das turmas 

do ensino médio. No dia 12 de setembro de 2012 foi apresentado as turmas os 

resultados obtidos durante o projeto em uma palestra ministrada pelo autor como 

mostra a foto:  

 

 

 

Gráfico 1- Porcentagem de escolarizados que conhecem o termo APP e que ainda 
assim utilizam a área para depositar entulho. Produção do autor. 
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Conclusões 

O direcionamento da microdrenagem do setor Taquaralto (de forma não 

adequada), para a nascente do córrego machado afetou os olhos d’água que 

geram o volume de água do córrego, expondo a rocha matriz e as raízes das 

árvores impossibilitando a sustentação do solo. A grande quantidade de lixo de 

diversas naturezas propicia a proliferação de vetores, além de poluir o solo e a 

pouca água que ainda brota na rocha. Espécies exóticas se apropriam da área 

da APP desmatadas, erosões se formam em direção ao leito que está 

praticamente todo. A respeito da percepção socioambiental, pouco da sociedade 

que vive as suas margens entende a sua importância e como a o córrego afeta 

diretamente as suas qualidades de vida, seja diminuindo a temperatura, 

aumentando a humidade do ar ou purificando o. A pouca formação educacional 

da população local, evidência um olhar pessimista, os moradores enxergam a 

APP como uma área de possível descarte de lixo ou área onde usuários de droga 

ou delinquentes podem se esconder e praticar seus crimes, havendo uma 

necessidade urgente de intervenção ambiental na área, por parte dos órgãos 

ambientais e de um constante processo de educação ambiental nas escolas da 

região para que as ações atuais não sejam propagadas as gerações futuras.  

 

 

 

 

Figura 5- Palestra ministrada pelo Autor na Escola Estadual Novo 
Horizonte. Produção do Autor. 
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RESUMO  

As micorrizas formam uma associação simbióticas com vegetais, 

desempenhando papeis importantes para natureza. Podem ser usadas para 

estimular o crescimento das plantas com mais qualidades e com desempenho 

maior e o aumento da área absorção de nutrientes e água e os fungos absorvem 

a água e os nutrientes e os transportam para dentro da raiz. Sua produção é 

limitada por vários fatores, sendo necessário propostas de novas estratégias. 

Com o objetivo de incentivar a utilização da micorrizas, para melhorar a 

capacidade de as plantas absorverem nutriente do solo, bem como beneficiando 

os fungos com esta associação, aplicação das mesmas em uma horta escolar 

de ensino médio. 

PALAVRAS – CHAVES: Micorrizas; Fungos; Agroflorestal. 

INTRODUÇÃO 

A história da humanidade tem registrado ao longo tempo uma grande 

pressão por recursos naturais devido a forma degradação ambiental 

desenfreada e, parte devido a necessidade de um crescimento econômico, 

havendo tanto através do desmatamento para fins agropecuários, mineração, 

construção de cidades, aterros sanitários, lixões e tantos outros 

empreendimentos antrópicos. 

Atualmente o termo “degradação ambiental” vem sendo dito e discutido 

com grande frequência. Estamos diariamente contribuindo, visualizando e 

sentindo as consequências dessas degradações ambientais, oriundas de 

atividades antrópicas.  

Pensava-se antes que “a Terra era inesgotável em seus recursos e 

podíamos progredir indefinidamente em direção do futuro. Os dois infinitos são 

ilusórios. Uma forma de ajudar no processo de recuperação do solo é conhecer 

e auxiliar a natureza neste processo. Uma técnica natural que possa ser usada 
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são as micorrizas, diversas pesquisas realizadas a respeitos deste organismo 

apontam que podem aumentar a produção, reduzindo o uso de produtos 

químicos como os fertilizantes e propiciando um solo com um padrão agricultável 

aceitável e com menor necessidade de uso de insumos (SIQUEIRA e MOREIRA, 

1996). 

Segundo Costa (2013), a restauração do solo poderá ocorrer por 

associação íntima simbiótica entre fungos e as raízes, as micorrizas 

desempenham um papel extremamente importante na nutrição de plantas, em 

solos deficientes de nutrientes, sendo um dos principais benefícios à planta é a 

absorção do fósforo, a ciclagem de nutrientes, aumento na nodulação e fixação 

do N2 atmosférico. Assim pode-se concluir que as micorrizas são fundamentais 

para a recuperação de solos degradados. 

Allen et al. (2003) destaca que o estudo sobre a diversidade e 

especificidade de fungos micorrízicos em florestas plantadas também é de 

extrema importância para o conhecimento e o aproveitamento do potencial das 

associações micorrízicas, sendo aqui o ponto importante de nossa pesquisa de 

extensão, o mesmo pode ser feito em favor de solos com produção de 

hortaliças? 

Sendo assim, este projeto teve por objetivo estudar as possíveis 

alterações e benefícios dos fungos micorrízicos arbusculares na recuperação do 

solo, com reprodução das mesmas em ambiente não controlado, com um modelo 

“faça você mesmo”, tendo como produto final a inserção destas em uma horta 

escolar de ensino médio, mediante a sensibilização ambiental da comunidade 

escolar envolvida. 

METODOLOGIA 

Para a execução do projeto, foi necessário para o primeiro momento que 

os acadêmicos inteirassem sobre as técnicas de estudo para a implantação do 

processo micorrízico, sendo assim os mesmos realizaram estudos sobre o 

assunto por meio de artigos, livros e vídeos disponibilizados pela orientadora do 

projeto, bem como por pesquisas individuais e rodas de discussões. 

No decorrer dos encontros na unidade II da Faculdade Católica do 

Tocantins, os mesmos exploraram melhor local para conhecer os solos e 

posteriormente, a coleta do material a ser utilizado no processo micorrízico, 
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sendo eles: terra preta, palha de arroz e galhos secos, de acordo com as Figuras 

1, 2, 3. 

 

Figuras 1, 2 e 3. Coleta da terra preta, galhos secos e palha de arroz. 

               

Fonte: autores (2018).                           

No método escolhido “faça você mesmo”, primeiro seguiu-se a seleção do 

solo, preparo das amostras de solo e micorrizas e armazenamento, esta última 

etapa foi de suma importância, pois o local escolhido para este fim, não deverá 

estar em contato com produtos químicos ou mesmo alta umidade, requerendo 

uma atenção especial em sua escolha.  

Após as amostras serem coletadas, as mesmas passaram por um 

processo de queima, para esterilizar o material para matar insetos, sementes de 

ervas daninhas e bactérias que poderiam interferir no resultado final do processo. 

Este processo esterilização das amostras ocorreu da maneira mais próxima ao 

homem do campo, com uso dos materiais disponíveis, normalmente, em uma 

fazenda, como galhos, latas de tintas (entre outros) com a função de forno, com 

o objetivo para matar insetos nocivos, sementes de ervas daninhas, entre outros. 

Para esta etapa, utilizou-se uma lata de tinta de 18 litros, onde foi acrescentado 

o material a ser queimado, por um intervalo de tempo de 10 a 15 minutos, 

conforme Figuras 4,5 e 6.  O material esterilizado foi armazenado no laboratório 

de solos, local este que contempla as preocupações acima citadas.  

 

Figuras 4,5 e 6. Esterilização da palha de arroz, terra preta e após conclusão 
do processo. 
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Fonte: autores (2018).   

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Na etapa da busca, identificação e coleta em campo por materiais 

contendo fungos, foram encontradas dificuldades na identificação dos mesmos, 

devido a nossa proximidade com as áreas agrícolas do Campus II, com uso de 

alguns tipos de defensivos agrícolas, foi-se necessário realizar a busca das 

mesmas em uma área mais isolada do campus.  

Ainda, houveram problemas na geminação dos fungos no primeiro 

processo concluso, sendo identificado a causa a esterilização incompleta das 

amostras de solo, com tempo inferior ao mencionado na metodologia, sendo 

corrigido em um novo processo, vindo a apresentar resultado positivo no 

processo germinativo dos fungos. 

A aplicação da técnica agroflorestal com uso de micorrizas arbusculares, 

n a aplicação desse agregado em uma horta escolar, observou-se um 

crescimento significativo e as cores das folhas com um verde mais escuro, com 

a terra dos canteiros mais fofa, apresentando uma maior aeração em vez da 

compactação típica de um canteiro de hortaliças.  

 

CONCLUSÃO 

Com esse projeto de extensão sobre aplicação da técnica agroflorestal 

com uso de micorrizas arbusculares para hortas escolares, tem viabilidade no 

processo “faça você mesmo”, com melhorias em seu crescimento.  
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Viabiliza a integração entre a Faculdade e a Comunidade através da troca 

de experiências e informações voltadas para a questão agroflorestal, 

fortalecendo desta forma a construção de processos de interação e cidadania 

entre Comunidade e Universidade. 

Recomenda-se estudos futuros quanto à ocorrência de FMA nos 

diferentes sistemas de uso da terra nas propriedades de agricultores familiares, 

procurando compreender melhor a interação desta associação simbiótica fungo-

planta e seus benefícios para a agricultura familiar. 
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Introdução à Robótica Educacional    

Pedro Machado Parreira Thomaz Soares1 

Orientadora Professora Me. Arlenes Buzatto Delabary Spada2 

 

Resumo 

O presente trabalho possui o intuito de apresentar o projeto de extensão 
realizado na faculdade católica do Tocantins, nos períodos de agosto de 2017 a 
agosto de 2018. o mesmo tem como objetivo o ensino, de forma pratica, de 
robótica educacional utilizando os kits arduíno e lego Mindstorm disponibilizado 
pela FACTO. Neste período foi observado as vantagens do ensino lúdico de 
áreas como elétrica, eletrônica, física e a matemática. Ao findar o projeto 
observou-se, por meio do projeto final, maior fixação dos conteúdos ministrados 
em sala, maior interatividade entre o grupo, desenvolvimento da criatividade e 
interesse pela área. 

Palavras-Chave: Robotica Educacional, Arduino, LEGO Mindstorm, Ensino 
Lúdico.  

 

Introdução  

A educação é um campo fértil para o uso de tecnologias, tendo em vista as várias 
possibilidades de aplicação, tornando a fixação da teoria passada em sala de 
aula mais dinâmica e motivadora. Em meio ao vasto campo de aplicabilidade, 
está a robótica educacional, que torna possível o estudante desenvolver 
habilidades e competências de forma mais natural, pois a mesma se faz 
necessário a pesquisa, o trabalho em grupo, a capacidade crítica, o senso de 
empreendedorismo e o raciocínio lógico.  

Tendo em vista o cumprimento da pratica, desenvolveu-se a placa de 
prototipagem arduíno, segundo o site oficial pode ser definido 
como(traduzido):“Arduino é uma plataforma open-source de prototipagem 
eletrônica com hardware e software flexíveis e fáceis de usar, destinado a 
artistas, designers, hobbistas e qualquer pessoa interessada em criar objetos ou 
ambientes interativos.” ; O LEGO Mindstorms Robitic Invention System (RIS 2.0)  
que são kits programáveis compostos de blocos de encaixe de várias cores e 
tamanhos, esses dois componentes são utilizados em larga escala para ensinar 
robótica e princípios físicos para alunos do ensino fundamental. 

Outro ponto de concordância entre a teoria e a prática é poder ensinar e aprender 
de forma diferente. Com isso o projeto robótico educacional desenvolvido pela 
católica do Tocantins consiste na introdução de teorias e práticas para crianças 
de 11 a 14 anos de idade utilizando a plataforma de prototipagem arduíno e o kit 
de robótica educacional lego Mindstorm.  
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METODOLOGIA 

 

A primeira etapa do trabalho teve como objetivo a seleção dos alunos 
participantes do projeto, onde entramos em contato com a direção do colégio 
municipal Beatriz Rodrigues da Silva para selecionar 8 alunos interessados em 
participar das atividades que teve início no mês de agosto de 2017e termino no 
mês de agosto de 2018, aplicou-se uma ficha de inscrição para os alunos 
selecionados, assim definindo os participantes do projeto.  

Os encontros foram distribuídos de forma que ficassem duas vezes ao mês, 
durando aproximadamente duas horas cada. Nestes períodos os participantes 
começaram a ter contato com conteúdos relacionados a eletrônica, robótica e 
elétrica como por exemplo, dimensionamento de resistores, calculo de 
resistores, queda de tensão, definição de tensão e corrente, calculo de tensão e 
corrente. Os assuntos abordados de forma introdutória, foram imprescindíveis 
para o bom andamento das aulas.  

Posteriormente os alunos participantes do projeto de extensão foram 
gradativamente colocando em prática os ensinamentos passados em quadro, os 
mesmos desenvolveram projetos, com a placa arduíno. Projetos como ascender 
de forma ininterrupta e variante um LED (Diodo Emissor de Luz), dimensionar e 
construir um semáforo, ligar e escrever em um LCD, projeto utilizando o 
componente LDR (do inglês Light Dependent Resistor). 

Em um terceiro momento foi proposto aos alunos o desenvolvimento de um 
projeto final, englobando todos as áreas estudadas. Os mesmos confeccionaram 
um carrinho seguidor de linha movido a pilha, utilizando material recicláveis em 
conjunto com Led e ldr.  

INÍCIO DAS AULAS. 
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DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

 

 

RESULTADOS E DISCUÇÕES 

Como resultado obtemos o ensino introdutório e a fixação, por meio da prática, 

de conteúdos englobados pela física, matemática, eletrônica e robótica 

discutidos em sala de aula. Como segundo resultado obtemos a confecção de 

um carro seguidor de linha utilizando componentes recicláveis como:  placa de 

acrílico, motores de drives de leitor cds, ligas de dentista, papel de plotagem e 

tampa de desodorante esférico; o mesmo foi apresentado pelos alunos na feira 

de ciências do colégio, assim finalizando a primeira etapa do projeto de 

extensão.  

 

CONCLUSÃO 

Com a necessidade inerente de evolução do ensino, o advento da educação 
lúdica em conjunto com a teoria, em matérias comumente ensinadas somente 
em quadros, vem agregar facilidade a aprendizagem e maior fixação do ensino, 
tornando assim o aluno não somente um espectador da aula, mas sim o anfitrião 
no estudo, levando os mesmo a desenvolver aptidão ao trabalho em equipe, a 
cooperação e o raciocínio logico qualidades fundamentais para o maior 
aproveitamento de matérias básicas. 
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Luz com Segurança e Economia 

 

Aline Silva Magalhães19 

Joelson de Araújo Delfino20 

Resumo 

O projeto busca ministrar palestras educativas junto às escolas de Ensino 
Médio e Fundamental, proporcionando mostrar a importância de um projeto 
elétrico bem executado, os riscos e o desperdício de eletricidade na má 
elaboração desses projetos. Constitui-se o projeto principal em uma Pequena 
Central Hidrelétrica (PCH) onde os caminhos da energia elétrica são expostos, 
utiliza-se a maquete nas palestras quando ministradas estando também exposta 
no laboratório de eletrônica da Faculdade Católica do Tocantins. Utilizaremos 
como método de produção do projeto a montagem de uma cidade onde o seu 
consumo de energia é controlado não havendo consumo excessivo, obtendo 
como resultado desse projeto um pensamento econômico além de passar 
conhecimento para as demais pessoas. 
 
Palavras-chave; Energia; Hidrelétrica; Projeto eletrônico. 
 
Introdução 

O projeto possibilita o ensino sobre o funcionamento de uma Usina 

Hidrelétrica com o intuito de ensinar à sociedade sobre os privilégios daqueles 

que usam de forma consciente a energia produzida e repassa até nossas casas. 

Levar as escolas e centro de ensino médio, a conscientização do quão 

importante a criação de um projeto eletrônico antes de fazer qualquer tipo de 

instalação para um consumo sustentável. 

A viabilização de um processo de desenvolvimento socioeconômico 

sustentável para a comunidade carente através de orientações por parte da 

sociedade acadêmica, pode ser feita através da criação e estímulo de condições 

favoráveis por parte de órgãos governamentais, segmentos sociais organizados 

e instituições educacionais, fornecendo apoio material e orientações para que os 

próprios membros da comunidade possam satisfazer as suas prioridades 

individuais e coletivas mais prementes. 

                                                           
1 Aluna do Curso de Engenharia Elétrica da Instituição Faculdade Católica do Tocantins; 
email:alininha.sm3@gmail.com 
2 Professor do Curso Engenharia Elétrica da Instituição Faculdade Católica do Tocantins; 
email:joelson@catolica-to.edu.br 
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 Em um projeto ideal de desenvolvimento integral, enquanto a ação 

concreta está envolvida em direção à melhoria visível de certos aspectos da vida, 

o sucesso é medido pelo impacto que estas ações têm sobre a capacidade da 

comunidade e das suas instituições em tratar de questões de desenvolvimento 

a níveis cada vez maiores de complexidade e eficácia. Contribuir no processo de 

melhoria socioeconômica e também na prevenção de acidentes envolvendo 

eletricidade de uma comunidade é fundamental. A sociedade, em sua maioria, 

necessita de serviços referentes a projetos e construção de equipamentos 

comunitários e não possuem condições financeiras para contratarem 

profissionais habilitados (arquitetos e engenheiros) para elaborarem projetos, 

arquitetônico e complementar (estrutural, elétrico, hidros sanitário e preventivo 

de incêndio) e ou para fiscalizarem a obra, quando em construção, para que seja 

construída com boa qualidade técnica e ambiental e de acordo com os projetos 

aprovados, as normas técnicas e o cronograma físico-financeiro.  

Uma análise cuidadosa das condições de um imóvel contribui para a 

valorização deste patrimônio e garante que ele seja seguro para toda a 

comunidade. Além disso, as instalações elétricas de qualquer imóvel precisam 

passar por uma avaliação criteriosa, pois em geral podem não ter sido 

dimensionadas para as atuais necessidades de consumo e muitas vezes estão 

em estado precário. Nestes casos a consequência é o aumento do risco de 

choques elétricos e incêndios e também desperdício de energia. Além disso, 

uma instalação elétrica com boa manutenção garante a segurança de seus 

usuários, o uso eficiente da energia e valoriza o imóvel.  

Um projeto de monitoramento de instalações elétricas, portanto, é um 

planejamento para que as instalações elétricas de uma área possam ser bem 

executadas permitindo boa economia, segurança e oferecendo conforto aos 

usuários.  

 
Metodologia 
 

O método utilizado para o projeto de extensão é a pesquisa explicativa 

onde busca em seu contexto como preocupação principal demonstrar os fatores 

que contribuem para o gasto de energia e o que promove a ocorrência desse 

fenômeno, estando ligado diretamente aos métodos experimentais onde a 
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maquete é a forma de demonstrar a utilização coerente da energia elétrica e 

serve para dar continuidade as pesquisas exploratórias e descritivas sobre o uso 

consciente e uma boa elaboração de um projeto eletrônico. 

 Neste projeto o tipo de abordagem é o que definimos de abordagem 

quantitativa, buscando apresentar ao público a diferença que se pode obter ao 

projetar a elétrica de determinado lugar, o consumo pode ter uma baixa 

considerável evitando até mesmo erros e falhas no sistema de distribuição de 

energia. 

 As palestras que serão ministradas nas escolas e nas instituições de 

ensino fundamental e médio, serão o alvo do cenário com o propósito de 

transparecer o funcionamento de geração e transporte de energia utilizando 

como fonte de desta geração os recursos naturais de nosso meio. Além do 

cenário escolar, o projeto se estende à exposição nos laboratórios da instituição 

de ensino, na qual o projeto tende a ser implantado. 

 O procedimento utilizado seria o de pesquisa de campo, buscando utilizar 

uma observação de como se comportam determinadas pessoas quando o 

estudo pretendido é apresentando e qual medida estão sendo tomadas por parte 

destes para obter uma economia com segurança de sua energia. 

 

Resultados e Discursões 

Percebemos que durante a execução dessas atividades podemos 

interagir ativamente com a parte física e funcional da geração e distribuição de 

energia, além de atender um papel social de conscientização levando 

informação a sociedade. 

Sem desvirtuar desse foco o projeto “Luz com segurança e economia” tem 

o objetivo de ser ferramenta fundamental no preparo do aluno para ser um 

engenheiro apto e competente para a vida laboral, fazendo da busca de 

conhecimento sobre o assunto abordado forma de aprendizado, além de 

proporcionar convivência com a realidade social e prática profissional, atuando 

junto à comunidade através de palestras/oficinas realizadas em instituições de 

ensino em geral, proporcionando serviços e orientações técnicas relacionado a 

instalações elétricas residências e normas de segurança voltadas para a área de 

eletricidade. 
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Conclusão 

Durante a execução dessas atividades percebemos podemos interagir 

ativamente com a parte física e funcional da geração e distribuição de energia, 

além de atender um papel social de conscientização levando informação a 

sociedade.  
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Resumo 

A inclusão digital é de grande valia para a aprendizagem e convívio social, através de 
mecanismos como o computador, smartphones e internet o indivíduo tem acesso à 
informação, capacitação e lazer. Pensando nisso o projeto apresentado tem como seu 
principal objetivo o oferecimento de cursos na área de tecnologia, além de palestras que 
conscientizam a população do uso correto dos recursos tecnológicos. Os cursos foram 
ministrados para alunos do Ensino Médio de escolas públicas da cidade de Palmas - 
Tocantins e também para comunidade acadêmica da Faculdade Católica do Tocantins.  
Palavras-chave: Inclusão digital; tecnologia; capacitação; 

 

INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia está presente no cotidiano de boa parte da população. 

Smartphones, SmartTVs, SmartWatch e Tablets são exemplos de dispositivos 

que estão se popularizando cada vez mais. Esse crescimento aumenta a 

demanda por serviços de internet e o conhecimento maior na área de tecnologia. 

As estatísticas mostram que o acesso à Internet tem sido uma necessidade da 

população de todas as classes sociais, às quais tem utilizando muito esse 

recurso para transformar a sua realidade social, especialmente através das 

redes sociais. Segundo (EBC, 2016), “em 2016, 58% dos domicílios brasileiros 

tinham acesso à Internet. Em 2014, o número era de 50% e em 2013 eram 43%”. 

Outro dado importante sobre o acesso às novas tecnologias está em um 

relatório divulgado em 2010 pela Akamai (empresa que fornece serviços para 

entrega de conteúdo via web). Segundo a empresa, o Brasil ficou na oitava 

posição no mundo entre os países que mais usaram a internet em 2010. O 
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estudo é resultado da coleta de dados, realizada periodicamente pela empresa, 

em sua rede global de 70 mil servidores.  Em 2014, havia 50% dos brasileiros 

conectados à Internet, chegando a mais de 100 milhões de usuários conectados 

em 2015 (G1, 2015). 

Com o crescimento do poder de compra das populações das classes C, 

D e E, cresceu também a necessidade de executar políticas para auxiliar na 

inclusão digital dessas pessoas, pois os novos membros dessa classe estão 

adquirindo dispositivos tecnológicos (celulares, computadores, tablets), mas 

correm o risco de não estarem inseridos à era digital decorrente da falta de 

competências para sua utilização. 

Tal preocupação decorre do fato de que principais atividades realizadas 

no cotidiano que envolvem tecnologia estão em ações simples como, por 

exemplo, a elaboração de documentos para assuntos domésticos, construção 

de planilhas para controle de orçamento doméstico, trabalhos acadêmicos, 

navegação a sites de entretenimento na internet, acesso a e-mails particulares, 

entre outros. Tarefas como, por exemplo, acesso a redes sociais onde as 

informações são expostas mundialmente, realização de compras, acesso a 

serviços bancários pela internet, acesso a e-mail profissional, acesso a 

documentos sigilosos do ambiente de trabalho, dentre outras também precisam 

de uma atenção especial. Logo, é necessário que estas pessoas, entendam o 

uso destas ferramentas e tenham também a consciência sobre o grau de 

vulnerabilidades às quais elas estão expostas. Tais ameaças podem provocar 

desde uma simples lentidão computador ou prejuízo financeiro por ter dados 

bancários roubados. 

Portanto o presente projeto tem como o principal objetivo minimizar esta 

problemática e ao mesmo tempo trazer a comunidade para conhecer a instituição 

e sua estrutura. Os alunos bolsistas seriam os responsáveis por ministrar as 

oficinas/palestras e criar ações que promovessem o curso e ao mesmo tempo a 

instituição. 
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METODOLOGIA 

 

Inicialmente para a realização desse trabalho foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica a respeito do assunto. Essa pesquisa se fez necessária para 

possibilitar a construção de um portfólio atraente, voltado para as necessidades 

desses indivíduos, tentando suprir os anseios e desejos dessa população no 

tocante a Tecnologia da Informação. Após esse primeiro passo foram realizadas 

as seguintes atividades listadas abaixo: 

 Identificação das comunidades que participariam dos cursos. Essa etapa 

foi realizada por meio de contato direto com escolas públicas ou privadas 

apresentando o portfólio de cursos oferecidos pelo projeto; 

 Recebimento, caso houvesse, de demanda de interesse das escolas 

específica através de convites a esta Coordenação de Curso para oferta 

de oficinas, palestras ou participação em Feiras de Ciências; 

 Agendamento dos cursos seguiam os critérios: disponibilidade de 

locomoção à FACTO ou de colaboradores à escola interessada e 

disponibilidade de horário para realização dos cursos; 

 Material utilizado nas ofertas de cursos ou palestras: 

o Foram utilizados materiais didáticos digitais que podiam ser 

indicados aos participantes destas atividades; 

o Material de divulgação do curso de Sistemas de Informação: 

panfletos e sorteio de brindes do curso (camisetas, canecas, 

squeeze adesivos ou bottons); 

 Da realização dos cursos: 

o Os cursos foram realizados na Faculdade Católica do Tocantins no 

período matutino, vespertino ou em finais de semana conforme 

definido junto às escolas, podendo também acontecer na escola 

interessada; 

o Os cursos foram realizados por alunos ou professores do curso de 

Sistemas de Informação sob a orientação do professor Frederico 

Pires Pinto. 

 Realização de palestras: 

o Seguem as mesmas orientações para ofertas de cursos. 
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RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

No decorrer das atividades, com a ajuda da coordenação do curso de 

Sistemas de Informação, foram realizadas parcerias com as escolas públicas 

com o intuito de difundir e compartilhar os conhecimentos para seus alunos. 

 

Figura 1: Cursos oferecidos aos parceiros 

Na figura 1 mostra um dos cursos oferecidos aos parceiros do projeto. 

Neste caso, o treinamento ministrado era com o AppInventor que é utilizado para 

ensinar programação a pessoas que não conhecem nenhuma linguagem de 

programação. 

Além das escolas já citadas acima, foram realizadas parcerias com o 

Campus Palmas do Instituto Federal do Tocantins e com o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial. Os alunos que participavam das oficinas deixavam 

seus dados e assim criavam um vínculo com a instituição. Prova disso é que 

alguns voltaram para fazer outros cursos oferecidos pelo programa. Alguns dos 

treinamentos solicitaram “módulos avançados” dos cursos oferecidos e também 

apareceram para participar dos cursos oferecidos pelo professor Silvano 

também. 

 

Figura 2: Cursos/Palestras realizadas na Católica 

Na figura 2 são demonstradas algumas atividades realizadas utilizando 

a infraestrutura da Faculdade Católica do Tocantins. Os laboratórios de 
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informática foram utilizados para os cursos de programação e quaisquer outras 

ferramentas que precisassem de internet e computadores. Em caso de palestras, 

as salas de aula eram utilizadas, sempre levando em consideração o tamanho 

do público. Esses cursos e palestras dentro da instituição sempre eram 

oferecidos aos sábados para atrair não só os participantes trazidos pelos 

parceiros, mas também toda a comunicada acadêmica. Todos esses 

elementos foram de suma importância para atingir o público alvo e alcançar o 

propósito deste projeto. As informações e conhecimentos levados à população 

auxiliaram na difusão e desmistificação da área de tecnologia. 

 

CONCLUSÃO 

 

O projeto forneceu mais uma forma de levar conhecimento e inclusão 

digital aos alunos secundaristas das escolas públicas de Palmas além da 

comunidade acadêmica. Através dos cursos e palestras oferecidos pelo 

programa, os alunos puderam se capacitar, conhecer novas tecnologias, se 

proteger das ameaças que envolvem esse “universo tecnológico” além de 

aprender sobre as profissões relacionadas à Tecnologia da Informação.  

Todos os cursos foram oferecidos de forma gratuita e também serviu 

para ajudar na divulgação do curso de Sistemas de Informação e da Faculdade 

Católica do Tocantins difundindo ainda mais essa área que não para de crescer 

no mundo todo. 

 

REFERÊNCIAS 

 

EBC, Agência Brasil. Pesquisa mostra que 58% da população brasileira 

usam a internet. Postado em: 13/09/2016. Acesso em 30/08/2018. Disponível 

em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2016-

09/pesquisa-mostra-que-58-da-populacao-brasileira-usam-internet> 

FALAVIGNA, Maurício. Inclusão Digital – Experiências Brasileiras. São 

Paulo: IPSO - Instituto de Projetos e Pesquisas Sociais e Tecnológicas, 2011. 

250 p. 

G1. Mundo tem 3,2 bilhões de pessoas conectadas à internet, diz UIT. 

Atualizada em: 26/05/2015 Acesso em: 30/08/2018. Disponível em:< 



 

 

178 

<http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/05/mundo-tem-32-bilhoes-de-

pessoas-conectadas-internet-diz-uit.html>. 

IDC. Estudo da IDC Brasil revela que mercado de smartphones caiu 13% no 

segundo trimestre. 2015. Disponível em: 

<http://br.idclatin.com/releases/news.aspx?id=1922>. Acesso em: 30/08/2018.  



 

 

179 

A Qualificação Do Atendimento Em Meis E Micro-Empresas Na 
Cidade De Palmas: Uma Enfase Nos Feirantes Da 304 Sul Em 

Palmas-TO 
 

Guilherme Bortolon Paim 1; Flavio Augustus da Mota Pacheco 2;  
 

1 Estudante de Administração na Faculdade Católica do Tocantins; e-mail: 
guilhermebpaim@hotmail.com 
2 Professor do Curso de Administração Faculdade Católica do Tocantins; Campus 
Palmas-TO; flavio@catolica-to.edu.br 

 
RESUMO 
 
As feiras já fazem parte da cultura brasileira e possuem uma enorme 
popularidade em todo o país, locais simples, com pessoas simples, onde se 
encontra de tudo um pouco e atende a todos os públicos. Cada vez mais as 
pessoas buscam produtos caseiros e naturais, o que por sua vez acaba sendo 
o forte em feiras como a da quadra 304 sul, em Palmas – TO. É uma atividade 
que contribui muito para a economia local e também com o bem-estar da 
população, tendo em vista que o forte são os alimentos. A grande maioria dos 
feirantes são pessoas simples e que em grande parte não possuem muito 
estudo, foi observando isso que o projeto visou identificar as maiores 
necessidades dos mesmos no que se refere a qualificação do atendimento. 
Assim, este estudo teve por objetivo transmitir um maior conhecimento para os 
feirantes, visto que cada vez mais fica claro a importância de um bom 
atendimento para que se mantenha e conquiste a clientela. Para constituir esta 
pesquisa, foi realizado por meio de uma pesquisa de campo com os próprios 
feirantes para identificar as maiores necessidades dos mesmos. Com o estudo 
pode-se concluir que os feirantes possuem uma grande popularidade e 
diversos clientes fiéis, mas que também sentem um desejo de estar sempre 
melhorando e absorvendo a maior quantidade de conhecimento que puderem 
para que possam até mesmo expandir esse negócio, sendo uma opção 
também para muitos que tem uma visão empreendedora, contudo é 
indispensável a um bom relacionamento entre o feirante e seus clientes. 
 
Palavras-chave: Feirante. Qualificação. Conhecimento. 
  
INTRODUÇÃO 

 
Considerando o desenvolvimento econômico vivenciado pelo Brasil no 

século XXI, pode-se destacar a contribuição para o fortalecimento do 
empreendedorismo no Brasil, visto que, muitas pessoas almejam ter seu próprio 
negócio. 

Muitos empreendedores brasileiros que sonham em ter seu próprio 
empreendimento, mas as vezes não possuem um capital mais alto para 
investimento, acabam optando por algo mais caseiro, o que os leva por diversas 
vezes às feiras, por ser algo simples e que demanda um investimento mínimo, 
pelo menos inicialmente, com reconhecimento e boa aceitação de mercado e 
bom potencial de crescimento. Um feirante com produtos de qualidade e um bom 
atendimento com certeza irá dar certo em uma feira. Vale destacar que as feiras 
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possuem cada vez um número maior de pessoas que querem sair um pouco do 
consumo de produtos industrializados para terem algo mais caseiro e natural. 
Considerando que por diversas vezes o próprio feirante que organiza, fabrica e 
ao mesmo tempo vende seus produtos, acaba tendo um custo pequeno, 
aumentando sua lucratividade. Não se pode esquecer que existem sim feirantes 
que cresceram muito e fizeram de suas bancas uma empresa, com diversos 
funcionários, fábrica própria e continuam com um bom crescimento em seus 
empreendimentos. É importante frisar também que, não basta apenas querer 
atuar se não tiver algo que o público que frequenta esses a feira consome. 
Também é um importante o meio para que os produtos artesanais, naturais e 
orgânicos continuem sendo consumidos pelo povo, fugindo um pouco dos 
produtos industrializados que tomaram conta do mercado por sua praticidade e 
preços atrativos. Para constituir esta pesquisa, foi realizado por meio de uma 
pesquisa de campo com os reais interessados no que foi oferecido pelo projeto. 
 
MATERIAL E MÉTODOS  
  

O presente estudo foi exploratório, pois tem por intuito satisfazer uma 
necessidade para obtenção de maior conhecimento, na qual se caracteriza em 
uma pesquisa caráter explicativa. A princípio foi feito uma busca sobre o tema 
em questão. Após foram feitas visitas na feira da 304 sul na cidade de PalmasTO 
e aplicado questionário aos feirantes, foi possível identificar a necessidade de 
qualificação dos mesmos. Assim sendo, iniciaram-se as visitas e aplicações para 
alinhar o que seria passado para os feirantes. Após a pesquisa foi feito 
capacitação para os feirantes, dentro da necessidade identificada. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
As feiras, principalmente a da 304 sul, onde foi mais focada a aplicação 

da pesquisa, possui uma enorme qualidade, assim como também foi possível 
sentir a vontade que muitos possuem de estar sempre evoluindo, obtendo um 
maior conhecimento e assim melhorar a qualidade e atrair um maior número de 
clientes. É enorme a contribuição da feira para a economia local, é nítido também 
o quanto cada vez mais as pessoas valorizam as feiras, como citado a cima, 
podendo fugir de tanta coisa industrializada. A pesquisa visou contribuir para o 
crescimento de pessoas que na sua maioria são simples e vivem do que eles 
mesmo produzem, claro que não apenas essas pessoas, também foi visado os 
grandes feirantes, os quais já possuem uma estabilidade e são verdadeiras 
empresas, mas que mesmo assim possuem necessidades e muita vontade de 
aprender e passar conhecimento para seus funcionários para que possam estar 
sempre em constante evolução.  

De acordo com a pesquisa de campo, após entrevista através da 
aplicação de questionário, feita com 71 feirantes, foram obtidos os seguintes 
resultados. 
 
Tabela 01: Questionário. 
 

Pergunta Resposta 

Cidade onde reside Palmas - 64 
pessoas 

Paraíso – 7 pessoas Outras - 0 
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Gênero  Feminino – 38 
pessoas 

Masculino – 33 
pessoas 

- 

Escolaridade  Ensino 
Fundamental 
completo – 39 

pessoas 

Ensino Médio 
completo – 29 

pessoas 

Ensino Superior 
completo – 3 

pessoas 

Número de filhos Sem filhos – 23 
pessoas 

1  a 3 filhos – 39 
pessoas 

4 ou mais filhos – 
9 pessoas 

Principal fonte de renda Feira – 67 pessoas Outros – 4 pessoas - 

Gostaria de um curso 
gratuito com carga 
horária de 12 horas 
oferecido pela 
Faculdade Católica do 
TO? 

 
Sim – 70 pessoas 

 
Não – 1 pessoa 

- 

Qual dos cursos tem 
preferência?  

Marketing Pessoal 
e Atendimento ao 

Cliente – 31 
pessoas 

Empreendedorismo 
e Inovação – 24 

pessoas 

Outros (fluxo de 
caixa, 

planejamento 
estratégico, 

contabilidade 
básica) – 16 

pessoas 

Fonte: Pesquisa de campo aplicada através de questionário com os feirantes da 
304 sul, em Palmas – TO. 

 
Tendo em vista os resultados obtidos através da aplicação do 

questionário, pode-se observar qual a principal necessidade dos feirantes para 
que façam um melhor trabalho em suas bancas. Após a aplicação do mesmo, 
foram marcados os cursos votados pela maioria como uma maior necessidade, 
Empreendedorismo e Inovação e Marketing Pessoal e Atendimento ao Cliente 
os quais foram lecionados, respectivamente, nos dias 07/06/2018 e 14/06/2018 
na Faculdade Católica do Tocantins. Obteve-se uma presença de 10 pessoas no 
primeiro dia e 9 pessoas no segundo. Ambos os dias foram de enorme proveito 
para os feirantes, onde os mesmos saíram muito satisfeitos com todo o 
aprendizado passado a eles pelos Mestres Anna Carolina Coury Pacheco e 
André Pereira Raposo. Segue abaixo fotos dos cursos lecionados juntamente ao 
ministrante, feirantes, professor orientador e aluno participante do projeto de 
extensão.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fotos do dia 07/06/2018, curso de Empreendedorismo e Inovação 
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Fotos do dia 14/06/2018, curso de Marketing Pessoal e Atendimento ao Cliente 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As feiras sempre irão existir e com certeza estarão evoluindo, crescendo 
e cada vez mais tendo também que se adequar às evoluções que ocorrem. Algo 
necessário, visto que cada vez os clientes ficam mais exigentes. É importante 
ressaltar o quão se faz importante o desenvolvimento de projetos como este, 
onde algo que jamais pode ser tirado de ninguém é transmitido, o conhecimento, 
o que se torna cada dia mais necessário para a evolução de diária de cada um, 
seja pessoal ou profissionalmente. O perfil empreendedor de diversos feirantes 
contribui positivamente no resultado do negócio, visto que os empreendedores 
buscam a oportunidade de mercado, tem disposição para agir e inovação, ou 
seja, o empreendedor descobre, avalia e explora a oportunidade de negócio. 
Assim, pode-se considerar de suma importância para um maior crescimento dos 
mesmos. Sendo assim, pode-se afirmar que as feiras estarão em constante 
evolução para que assim nunca deixem de existir, vista tamanha importância 
para os próprios feirantes e também para a população. 
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Resumo  

O projeto “Tribunal do Júri e sociedade teve como objetivo contribuir com o 

aprimoramento intelectual dos acadêmicos, no que tange ao Tribunal do Júri, 

fomentando o estudo aplicado na área, atrelada às Ciências Penal e Processual 

Penal, perpassando pelas estratégias de atuação em plenário, sustentação oral 

e teses atinentes a segunda e primeira fase. Para tanto, teve como previsão o 

estudo do instituto do Tribunal do Júri e suas especialidades, histórico, princípios 

e legislação pertinente, inclusive do direito comparado; analisando de que forma 

os atores jurídicos trabalham no júri, bem como as possibilidades de teses de 

acusação e de defesa. Por fim, fora realizado um Tribunal do Júri simulado na 

Escola de Tempo Integral Rachel de Queiroz, com o finco de externar aos alunos 

do ensino médio a importância da participação da sociedade nesta Instituição, 

na qual obteve-se sucesso no total envolvimento dos alunos como jurados e 

ouvintes.  
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Introdução  

Ainda nos bancos da faculdade, as cadeiras de Direito Penal e 

consequentemente Direito Processual Penal ganham fortes fomentadores, que 

assumem o desafio de dominar as muitas correntes doutrinárias e 

profissionalmente optam pela atuação na área criminal.  

São estudiosos que se dedicam, por exemplo, à leitura da Lei n. 7.210 de 11 de 

julho de 1984 (Lei de Execução de Penal) e envoltos pelas distorções entre 

teoria e prática, persistem por outros diplomas legais, deparando-se com uma 

das mais interessantes figuras do Direito, o Tribunal do Júri.  

A participação popular na tomada de decisão pela condenação ou absolvição do 

acusado é a máxima desafiadora que circunda o instituto do Tribunal do Júri. As 

sete pessoas do povo sorteadas para compor o corpo de jurados, devem decidir 

de maneira sigilosa e individual o veredito do réu que é acusado de, outrora, de 

forma dolosa, ter atentado contra a vida de outrem.  

Nesta senda, no Júri quem decide é a sociedade. Tal instrumento empodera o 

corpo social diante das garantias constitucionais de justiça, e também de 

garantia aos princípios do contraditório e plenitude de defesa (BRASIL, 1988), 

buscando sempre a condenação do culpado e a absolvição do inocente. Por 

isso, cumpre à sociedade assumir uma postura de acompanhamento e 

participação direta neste instituto, seja fiscalizando ou simpatizando-se aos 

ditames profissionais que laboram nos setores jurídicos. Daí a importância da 

população se aproximar do Poder Judiciário.  

Noutro aspecto, exige-se das atuações Acusatória e Defensiva, o 

aprimoramento das teses e sustentações, pois estas nortearão os jurados, que 

naquele momento passam a conhecer o processo. Todavia, por trás de toda o 

simbolismo e elegância desenvolvidos nos debates existe um procedimento.  

O Direito Processual Penal cuida da organização do Tribunal do Júri, aplicando-

lhe o Rito Especial, orquestrado em duas fases. Percebe-se que, como na 

maioria das áreas jurídicas, apenas a leitura dos diplomas legais não garante 

uma boa aplicação dos componentes do ordenamento. A teoria deve ser sempre 
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aprimorada, mas a boa prática é que guiará uma congruente atuação. (BRASIL, 

1941).  

Desta forma, o presente projeto teve como escopo contribuir com o 

aprimoramento intelectual dos acadêmicos no que se refere ao Tribunal do Júri, 

fomentando o estudo aplicado na área, atrelada às Ciências Penais, 

perpassando pelas estratégias de atuação em plenário, sustentação oral e teses 

atinentes a segunda e primeira fase. Além disso, buscou-se aproximar 

estudantes de ensino médio dos segmentos de Justiça Criminal por meio da 

participação em júris simulados, seja como jurados, seja como plateia.   

Assim, cumpriu-se os objetivos específicos de estudar o instituto Tribunal do Júri 

e suas especialidades, histórico, princípios e legislação pertinente, inclusive do 

direito comparado; analisando de que forma os atores jurídicos trabalham no 

júri, bem como as possibilidades de teses de acusação e de defesa e elaboração 

da sentença pelo juiz presidente; Ainda, aperfeiçoou-se técnicas de oratória e 

de atuação no plenário; Examinou-se processos criminais referentes a crimes 

dolosos contra a vida que possibilitou a prática da atuação no Tribunal do Júri; 

Por fim, realizou-se um Júri simulado com a participação ativa de alunos do 

terceiro ano do ensino médio como jurados, onde os mesmos tiveram que 

decidir pela condenação ou absolvição de uma mulher que estava sendo 

acusada de dupla tentativa de homicídio.  

 

Metodologia  

O método utilizado para operacionalizar o conhecimento da realidade que se 

propôs a estudar foi o materialismo histórico dialético. Isso porque, buscou-se a 

partir da investigação e estudo dos processos criminais referentes a crimes 

dolosos contra a vida e do acompanhamento das sessões de Júri 

correspondentes, se inteirando da complexidade dessa realidade que, 

posteriormente, serviu de determinações teóricas sobre o julgamento em 

plenário e suas técnicas de atuação, valendo-se, por fim, de julgamentos 

simulados na apreensão do conhecimento sobre o tema, bem como da 

participação efetiva da sociedade.  
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Assim, num primeiro momento, foram selecionados processos de competência 

do tribunal do júri para serem trabalhados, de preferência relacionados a todos 

os crimes dolosos contra a vida, na forma tentada ou consumada (homicídio, 

infanticídio, aborto, participação em suicídio), processos estes que foram 

estudados a fundo, em todos os seus aspectos e de forma transdisciplinar. Cada 

aluno pesquisador ficou responsável por conduzir um dos papéis dos atores do 

sistema de justiça criminal, ficando responsáveis por angariar outros discentes, 

que possuissem afinidade com o tema para auxiliá-los nos julgamentos 

simulados.   

O julgamento simulado aconteceu no final do semestre e contou com a 

participação de alunos do ensino médio, da instituição selecionada, de forma a 

auxiliar os estudantes de direito na sedimentação dos conhecimentos adquiridos 

bem como aproximar a sociedade da realidade do sistema de justiça criminal.  

 

Resultados e Discussões  

Foi selecionado o processo de competência do Tribunal do Júri da ré Ana 

Cristina para ser trabalhado, relacionado a crimes dolosos contra a vida, na 

forma tentada.   

O Colégio Estadual Girassol Escola de Tempo Integral Rachel de Queiroz, 

localizado na Avenida H, 527- setor Jardim Aureny III (Taquaralto) foi 

selecionado para ser o local de apresentação do júri simulado, lá foram 

escolhidos os alunos do terceiro ano do ensino médio para participarem do 

projeto.  

Antes de iniciar o Tribunal do Júri Simulado a professora orientadora Andrea 

Cardinale explicou aos estudantes como é a estrutura do júri, o porquê de cada 

posição e qual sua importância. A biblioteca da escola transformou-se em uma 

sala do júri com direito a todos os elementos: juiz-presidente, promotor de 

justiça, advogado, ré, testemunhas, além do corpo de jurados composto por 

alunos definidos em sorteio e os espectadores que acompanhavam atentos e 

impressionados com tudo que presenciaram.  
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Os alunos tiveram a oportunidade de discutir, aprender e aperfeiçoar seu senso 

crítico, tendo eles a oportunidade de perceber a realidade política da sociedade 

punitivista que se vive nos tempos atuais. Em relatos posteriores, os alunos 

manifestaram satisfação pela atividade desenvolvida, afirmando que o júri 

simulado clarificou a escolha da carreira profissional que desejam trilhar.  

Com relação aos acadêmicos, atingiu-se o objetivo proposto, ultrapassando as 

barreiras das salas de aula. O projeto ofereceu a multidisciplinaridade, a 

socialização, somados ao conhecimento técnico adquirido na Instituição de 

Ensino Jurídico e a prática de órgãos funcionais dos Poderes da União.  

 

Conclusão  

Com a apresentação do Tribunal do Júri simulado pelos acadêmicos e a 

professora orientadora, os alunos tiveram a oportunidade de assistir e participar 

do júri como jurados representando a sociedade, bem como discutir, aperfeiçoar 

o senso crítico como cidadão brasileiro, não somente os alunos da escola 

visitada, mas também os universitários envolvidos no projeto. É de se concluir 

pela necessidade constante de expansão dos conhecimentos práticos 

estimulando o senso crítico dos acadêmicos e dos estudantes de ensino médio 

que participaram do projeto.  
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Resumo 

No Brasil, o ensino da Constituição não faz parte da matriz curricular básica do 
ensino médio. E visando a necessidade dessa implantação e do conhecimento 
por secundaristas, fora desenvolvido este projeto. O objetivo primordial foi de 
levar aos estudantes as noções básicas de Direito Constitucional. E tendo em 
vista o status quo que envolve o período eleitoral dos cargos do Poder Legislativo 
e Executivo, do ano de 2018, viu-se um momento oportuno para as palestras 
voltadas aos direitos políticos e sistema eleitoral. Durante o período de 1 (um) 
ano, houve amadurecimento deste projeto de pesquisa, no qual os orientandos 
e orientador desenvolveram estratégias para o alcance da abordagem 
apropriada a fim de alcançar o objetivo central do projeto, qual seja, ensino de 
Direito Constitucional em escolas secundaristas. Na fase de palestras 
educativas, comprovou-se a instigação dos estudantes resultante da aplicação 
de noções do Direito Constitucional, tão importante, de forma que passaram a 
colaborar com as palestras. 
Palavras-chave: direito constitucional; eleições; cidadania; primeiro voto. 

 

Introdução 

A Constituição Federal do Brasil de 1988 surgiu em um momento que marcou a 

história da nação e de todos aqueles que participaram ativamente ou viveram 

naquele momento, isto porque a sociedade brasileira acabara de fechar um 

obscuro ciclo de golpe militar e lutava por uma redemocratização de suas 

instituições. A Constituição da Redemocratização trouxe consigo uma nova era, 

um novo Estado, é importante se inteirar não somente de seu contexto, como 
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também em seu conteúdo, a fim de entenderem-se como cidadão, sujeitos de 

direitos e deveres 

Destarte, a Constituição Federal estabeleceu metas para a universalização da 

educação no Brasil, a fim de zelar pela dignidade da pessoa humana e pelo 

consequente desenvolvimento da nação; essas políticas foram implementadas 

e estão sendo aperfeiçoadas, sendo inúmeros os benefícios dela advindos 

(CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, art. 214). É indispensável, também, 

promover o desenvolvimento político do cidadão concomitantemente a sua 

formação escolar, tendo em vista que o pleno exercício da cidadania o exige. 

Todavia, para falar a respeito deste tema é preciso entender a visão da Carta 

Maior sobre cidadania, esta é considerado como:  

“[...] os direitos do indivíduo que vive na sociedade, hoje no campo ou 

nas cidades, onde participa ativamente de negócios e das decisões 

públicas. Cidadania pressupõe, portanto, todas as implicações 

decorrentes de uma vida em sociedade, em um país”. (MORAES, 

SABADIN, TORREES, et al, 2013). 

Assim, nota-se que a cidadania está intrinsecamente ligada à vida política e 

social, por isso a necessidade de que haja formação político-social ainda nas 

escolas secundaristas. 

Metodologia 

O referido projeto de extensão se propôs a fazer uma análise meramente 

exploratória, com o intuito de captar as específicas necessidades do estudantes 

e, principalmente, de adquirir familiaridade com o tema - para isso buscou-se 

fazer uma análise exploratória. Quanto ao tipo de abordagem, utilizou-se 

somente a qualitativa, com o uso da revisão bibliográfica, que serviu para o 

aperfeiçoamento dos integrantes deste trabalho, e posterior compartilhamento 

aos secundaristas  
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Resultados e Discussão 

Figuras – Palestras nas escolas de ensino médio  do Tocantins, em Palmas. 1) 

Centro de Ensino Médio de Taquaralto. 2) Escola Estadual Frederico José 

Pedreira Neto. 

 

A palestra, parte final deste trabalho, mostrou-nos o desconhecimento dos 

ouvintes acerca do sistema eleitoral brasileiro, os alunos de ambas instituições 

demonstraram falta de base para lidar com temas pertinentes à vida em 

sociedade, como a formação do Estado, a necessidade de uma Constituição e 

as formas de participação ativa na política. Os docentes e discentes das escolas 

mostraram-se participativos e com boas expectativas. 

Assim, a proposta de informar juridicamente os jovens não é nova, há tempos se 

tenta popularizar o acesso ao conteúdo das leis - que, via de regra, acumula-se 

somente em um seleto grupo social - vê-se que ela é feita para o povo, e, assim 

sendo, estes devem saber compreendê-la; os legisladores afirmaram tal 

pressuposto, pois a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro dispõe que  

"ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece" (PLANALTO, 

1942). De fato, trata-se de uma ficção vital para a segurança jurídica do país, 

todavia, existe uma necessidade real de um mínimo entendimento a respeito da 

lei, posto que são as normas que regem a vida em comum. Portanto, se os jovens 

continuarem sem uma instrução nesse sentido, a nação brasileira continuará na 

obscuridade da falta de conhecimento; ensiná-los seria uma forma de garantir 

que a justiça seja feita (DIAS E OLIVEIRA, 2017).  
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Diante disso, constata-se que o ensino das noções de direito constitucional é de 

extrema importância, principalmente nos tempos atuais. Este projeto buscou o 

elementar objetivo de disseminar os dispositivos magnos e infraconstitucionais, 

acredita-se que os então estudantes serão, e em alguns casos já o são, parte do 

coletivo que decide os rumos da política da pólis, do estado e, em última análise, 

do Brasil, por meio do sufrágio universal. Ensinar a Constituição nos centros de 

ensino médio também é uma forma de chamar a atenção da comunidade 

acadêmica e das autoridades para a efetiva implementação desta proposta.  

 

Conclusão 

Uma das consequências da falta do ensino do direito constitucional é a 

possibilidade de que os adolescentes secundaristas se tornem adultos 

desconhecedores da organização do Estado, dos seus fundamentos e objetivos 

fundamentais. Infelizmente, os resultados obtidos reafirmam tal realidade, a qual 

se repete comumente. Por isso, verifica-se a imprescindibilidade da difusão de 

noções relevantes acerca dos temas supracitados, que são pertinentes ao 

exercício da cidadania, pois, ao conhecê-los, o sujeito não mais baseia a sua 

forma de pensar e agir no senso comum, mas em algo mais sólido, como as 

normas positivadas e as teorias lhe serviram de base. 

O projeto conseguiu atingir seu objetivo na medida em que o senso crítico dos 

alunos foi, ao menos, inclinado a um pensamento político in lato sensu, o que foi 

nitidamente constatado, tendo em vista as perguntas feitas pelos ouvintes, as 

colaborações através de comentários e o interesse no conhecer. A palestra foi 

pautada em temas recorrentes no cotidiano de todo brasileiro e, sobre o 

momento político, alguns pontos de difícil elucidação, por esse motivo a 

curiosidade foi um dos aspectos mais marcante entre os alunos de ambas 

instituições.  
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Resumo  

A integração lavoura-pecuária proporciona ganhos mútuos ao produtor rural, 

principalmente na região do Cerrado. Uma das desvantagens da integração é a 

competitividade no consórcio, pois o porte alto das plantas de milho exerce, 

depois de estabelecidas, grande pressão de supressão sobre as demais 

espécies que crescem no mesmo local. Diante disso, o objetivo deste trabalho 

foi avaliar a altura das plantas e da inserção das espigas de milho, que foram 

consorciadas com capins lançados recentemente pela Embrapa. O experimento 

foi conduzido durante o ano agrícola de 2017/2018, na Faculdade Católica do 

Tocantins, em Palmas - TO. Foi constituído por cinco diferentes cultivos: 1) Milho 

+ capim BRS Ipyporã, 2) Milho + capim BRS Paiaguás, 3) Milho + capim BRS 

Tamani, 4) Milho + capim BRS Quênia e 5) Milho solteiro, aos quais foram 

distribuídos em quatro blocos no delineamento de blocos casualizados. A 

semeadura ocorreu no dia 6 de dezembro de 2017. A coleta da altura das plantas 

e da inserção da espigo ocorreu aos 98 dias após a semeadura. Os resultados 

foram submetidos à análise de variância pelo Teste F (p ≤ 0,05) e, 

posteriormente, a comparação das médias pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05), com 

o auxílio do programa estatístico R Development Core Team (2011). Não foram 

observadas diferenças significativas na altura de plantas e de inserção da espiga 

entre os diferentes cultivos.  

Palavras-chave: Zea mays, capins, integração lavoura-pecuária, 

competitividade. 

 

INTRODUÇÃO 

A cultura do milho (Zea mays) se destaca no contexto da integração 

lavoura-pecuária (ILP) devido às inúmeras aplicações que esse cereal tem 
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dentro da propriedade agrícola quer seja na alimentação animal na forma de 

grãos ou de forragem verde ou conservada (rolão, silagem), na alimentação 

humana ou na geração de receita mediante a comercialização da produção 

excedente (ALVARENGA et al., 2006).  

A integração lavoura-pecuária (ILP), que consiste na implantação de 

diferentes sistemas produtivos de grãos, fibras, carne, leite, agroenergia, entre 

outros, na mesma área, em plantio consorciado, sequencial ou rotacional 

(MACEDO, 2009), proporciona ganhos mútuos ao produtor rural, principalmente 

nas regiões de Cerrado (LANDERS, 2007). 

Segundo Alvarenga et al. (2006), uma das desvantagens da integração é 

a competitividade no consórcio, visto que o porte alto das plantas de milho 

exerce, depois de estabelecidas, grande pressão de supressão sobre as demais 

espécies que crescem no mesmo local. A altura de inserção da espiga permite 

que a colheita seja realizada sem maiores problemas, pois a regulagem mais 

alta da plataforma diminui os riscos de embuchamento. Diante disso, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar a altura da planta e da inserção da espiga do milho em 

consórcio com diferentes forrageiras. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido durante o ano agrícola de 2017/2018, na 

área experimental da Faculdade Católica do Tocantins, situada em Palmas – TO, 

a 230 metros acima do nível do mar (10°12’46’’ de latitude Sul, 48°21’37’’ de 

longitude Oeste). 

Utilizou-se um delineamento experimental de blocos casualizados, 

constituídos de 5 tratamentos distribuídos em quatro blocos. Os quais eram: 1) 

Milho + capim BRS Ipyporã; 2) Milho + capim BRS Paiaguás; 3) Milho + capim 

BRS Tamani; 4) Milho + BRS capim Quênia; 5) Milho sem consorciação.  

A semeadura manual em todos os tratamentos foi simultânea, onde as 

sementes forrageiras foram semeadas na entrelinha do milho. O plantio dos 

consórcios nas parcelas foi no sentido Leste-Oeste e o espaçamento entre linhas 
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foi de 0,50 m por 0,25 m entre plantas (estande médio de 60.000 plantas por 

hectare). 

O milho utilizado foi o híbrido AG 1051 (Agroceres). A adubação mineral 

foi feita com 120 kg.ha-1 de P2O5 e 200 kg.ha-1  de N, sendo dividida em 

implantação (177  kg de N/ha) e adubação de cobertura (23 kg de N/ha).  

A coleta dos dados ocorreu aos 98 dias após o plantio. Mensurou-se, com 

apoio de trena, a altura de 10 plantas de cada parcela. As plantas foram medidas 

da superfície do solo ao pendão e superfície do solo até a base de inserção das 

espigas das plantas.  

Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F (p ≤ 0,05) 

e, posteriormente, à comparação de médias pelo teste Tukey (p ≤ 0,05), com o 

auxílio do programa estatístico R. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os resultados obtidos, verifica-se que não houve diferença 

estatística entre os diferentes cultivos (tabela 1). Vários trabalhos realizados com 

o consórcio milho e forrageiras mostram que na média, a presença da forrageira 

reduziu a produtividade em 5%. Contudo, verifica-se que em vários casos não 

há diferenças significativas entre o milho solteiro e o consorciado (ALVARENGA 

et al., 2006).  

 

Tabela 1. Médias das alturas de planta e da inserção da espiga do milho AG 

1051 no cerrado tocantinense. 

Tratamentos 
Altura da planta 
(m) 

Altura da Inserção da Espiga 
(m) 

Consórcio Ipyporã 1,89 0.89300 a 

Consórcio 
Paiaguás 1,86 0.83675 a 

Milho Solteiro 1,85 0.80125 a 

Consórcio Tamani 1,85 0.78450 a 
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Consórcio Quênia 1,87 0.78200 a 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si ao nível de 5% de significância. 

 

No cultivo consorciado, as espécies normalmente diferem em altura e em 

distribuição das folhas no espaço, entre outras características morfológicas, que 

podem levar as plantas a competir por energia luminosa, água e nutrientes. A 

divisão da radiação solar que incidente sobre as plantas, em um sistema 

consorciado, será determinada pela altura das plantas e pela eficiência de 

interceptação e absorção. O sombreamento causado pela cultura mais alta 

reduz tanto a quantidade de radiação solar à cultura mais baixa como a sua 

área foliar. Uma vez que a radiação afeta o desenvolvimento da cultura de 

menor porte, a escolha do melhor arranjo e da época de semeadura é crucial 

no desempenho do sistema, ou seja, na maximização da produção (FLESCH, 

2002). 

 

CONCLUSÃO 

 Conclui-se que as alturas das plantas e da inserção de espigas, não 

apresentaram diferenças significativas quando consorciadas com forrageiras. 
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RESUMO 
Buritirana-TO é um distrito importante no cenário da produção de soja, milho, 
mandioca e bovino de corte. Diante disso, esse trabalho objetivou, o estudo das 
produtividades e rendimentos médios dos últimos anos para o milho safrinha. Os 
dados coletados são quali-quantitativo, foi realizado uma pesquisa de campo 
investigativa através da aplicação de questionário ao todos os produtores de 
milho safrinha de buritirana. Podemos concluir que os parâmetros avaliados de 
área colhida, produção e rendimento tiveram uma tendência de aumento pela 
abertura de novas áreas, e pacotes tecnológicos mais avançados. 
Palavras Chaves: Sucessão; índex; Zea mays L. 
  
INTRODUÇÃO 

O milho (Zea mays L.) é uma gramínea pertencente à família Poaceae, 

tribo Maydeae, planta considerada monóica e alógama. É taxonomicamente 

identificado como Zea mays L. ssp. mays, para distinguir do seu parente mais 

próximo, o teosinto, também botanicamente identificado como Zea mays, porém 

divididos em subespécies, como a Zea mays ssp. Mexicana (PATERNIANI & 

CAMPOS, 2005). 

O milho safrinha é definido como o milho de sequeiro cultivado 

extemporaneamente, de janeiro a abril, quase sempre depois da soja precoce, 

na região Centro-Sul brasileira, envolvendo basicamente os estados do Paraná, 

São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e, mais recentemente, 

Minas Gerais. Há cerca de 25 anos, a safrinha praticamente não existia. Esse 

sistema de plantio extemporâneo, sem irrigação, teve seu início por volta de 

1978/79. (EMBRAPA, 2016). 

Segundo o IBGE, (2007) através do Levantamento Sistemático da 

Produção Agrícola (LSPA), o Tocantins teve 393 mil toneladas de milho safrinha 

na safra 2017, e uma estimativa de 252 mil toneladas de produção na safra de 
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2018 uma queda de 35,8%. Embora o Estado tenha se destacado como uma 

nova fronteira agrícola, com expansão acentuada na área plantada e na 

produção de grãos, superando mais de um milhão de hectares e mais de três 

milhões de toneladas de grãos, a produtividade da cultura do milho safrinha 

ainda é considerada baixa, quando comparada a de regiões tradicionais na 

produção deste cereal em plantios de segunda época. Para a safra 2015/16, a 

produtividade estimada do milho safrinha no Tocantins é de, aproximadamente, 

3.400 kg ha-1 (CONAB, 2016). 

O nome do distrito de Buritirana refere-se a uma fazenda que se localizava 

em uma área com presença significativa de buriti mirim, ou buritirana, matéria-

prima para a fabricação de vassouras. Em virtude da disponibilidade de água 

ofertada pelo córrego Olho D´água e do terreno plano, desde a década de 1940 

atraiu imigrantes do Nordeste, Centro Oeste e Centro Sul do país. Atualmente, 

conta com uma população urbana de 683 habitantes e 865 pessoas vivendo na 

zona rural, um total de 1.548 residentes (IBGE, 2016). 

Esse distrito possui uma importante economia advinda da produção de 

soja, milho, principalmente, mandioca e bovino de corte em menor escala. Possui 

uma área de aproximadamente 10.000 hectares plantados a cultura do milho 

safrinha. Com produtividades de 3600 kg.ha¹. (IBGE, 2017) 

Diante disso, esse trabalho objetivou, o estudo das produtividades e 

rendimentos médios dos últimos anos para o milho safrinha e avaliar por meio 

de relatórios descritivos nas bases do IBGE, CONAB, EMBRAPA e outros a série 

histórica. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Experimento será realizado no Distrito de Buritirana localizado a 75 km da 

Capital Palmas- TO. Para realização deste trabalho foi levantado os dados 

primários sobre a produção milho safrinha por um período de 120 dias (1 

safra).  Os dados coletados são quali-quantitativo, foi realizado uma pesquisa de 

campo investigativa através da aplicação de questionário ao todos os produtores 

de milho safrinha de do Distrito de Buritirana do município de Palmas-TO, nessa 

safra apenas 5 produtores realizaram o plantio de milho safrinha. Dessa forma, 

cada produtor foi representado por um número de 1 a 5, mantendo o sigilo da 

identidade dos mesmos. A metodologia utilizada foi visitação in loco para o ano 
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de 2017, com aplicação oral de questionário constituído de perguntas elaboradas 

conforme as informações qualitativas e quantitativas a serem levantadas e 

respostas objetivas e opcionais para cada questão, de forma que respondessem 

oralmente ao objetivo da pesquisa. A pesquisa foi realizada no período de 

safrinha entre os meses de fevereiro e abril/ 2017.  Para os anos anteriores foram 

utilizados dados oficiais dos órgão do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) e Embrapa 

(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). Aplicação do questionário, 

visou obter informações sobre: produção, área plantada, área colhida, preço 

médio por saca e rendimento médio. 

Os resultados obtidos foram tabulados calculando-se as médias 

aritméticas e porcentuais e organizados em gráficos processados pelo Microsoft 

Office Excel. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 
Gráfico 1. Produção de Milho Safrinha no distrito de Buritirana, Palmas-TO, na safra 
2017. 

Nos gráficos 1 e 2, demonstra a produção do distrito de Buritirana, do município 

de Palmas -TO sendo aumentada, isso se deve a abertura de novas áreas para 

plantio, compra de propriedades e arrendamento de terras antes não utilizadas. 

No gráfico 1, o ano de 2016, segundo Conab (2017) isso ocorreu devido às 

anormalidades climáticas da safra passada (2016). Além disso muitos desses 

que plantaram teve suas áreas perdidas, devido à falta de água (estiagem) 

ocorrida nesse ano, também pelo aumento do rendimento (produtividade) com o 

uso de pacotes tecnológicos mais avançados, proporcionando um manejo 
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diferenciado no solo, melhor uso da água e uso de sementes melhoradas, mais 

resistentes. 

O gráfico 2, traz os respectivos rendimentos dos anos. Porém o 

rendimento é ainda abaixo da média nacional, segundo CONAB (2003) cultura 

do milho tem um alto potencial produtivo, alcançando 10 t ha¹ de grãos, no Brasil, 

em condições experimentais e por agricultores que adotam tecnologias 

adequadas.  

 

 

Gráfico 2. Rendimento (kg/ha) do Milho Safrinha - Buritirana, Palmas-TO 

 

 
Gráfico 3. Evolução do valor da saca de milho/ano comercializado no distrito de 

Buritirana, Palmas- TO.  

 Assim nota-se no gráfico 3. O valor vem aumentando, por fatores 

econômicos, como inflação, IPCA, e outros índices, vemos no ano 2016 um 

aumento acima da média. Isso se deve a baixa oferta do produto pelos fatores 

citados acima de área colhida, como consequência dos fatores climáticos 

ocorridos nesse ano. Segundo Conab (2016) ao se comparar a evolução dos 
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custos de produção e do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), pode-

se verificar que as despesas de custeio, o custo variável e operacional tiveram 

variação superior ao do índice de inflação, com destaque para sementes, 

agrotóxicos, despesas financeiras e armazenagem. Os fertilizantes tiveram 

preços superiores à inflação em 50% das localidades analisadas. Esses gastos 

representam, em média, 64% do custo operacional. 

 

CONCLUSÃO 
Concluir-se que os parâmetros avaliados de área colhida, produção e 

rendimento tiveram uma tendência de aumento pela abertura de novas áreas, e 

pacotes tecnológicos mais avançados. Com exceção do ano (2016) que foi 

alterado havendo uma diminuição em todos esses parâmetros devido a fatores 

climatológicos (veranico e baixa precipitação). 
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Resumo 

O banco de sementes no solo representa a diversidade de espécies de plantas 
daninhas no solo, variáveis em número, dispersas no seu perfil, em função de 
diferentes manejos do mesmo. Diante do exposto o objetivo do trabalho foi 
quantificar e identificar o banco de sementes de plantas daninhas infestantes de 
diferentes áreas cultivadas. O experimento foi conduzido na Faculdade Católica 
do Tocantins, localizada em Palmas – TO. Este experimento foi conduzido entre 
os meses de fevereiro e março de 2018, utilizando solos com diferentes tipos de 
culturas implantadas no Projeto de Irrigação São João. Foram utilizados quatro 
tratamentos sendo: T1 – Solo cultura da Banana; T2 – Solo cultura do coco; T3 
– Solo cultura da mandioca; T4 – Solo cultura do açaí; com cinco repetições, os 
solos foram distribuídos em badejas de plástico com capacidade para 0,500 kg. 
O banco de sementes não dormentes obteve maior índice no solo com a cultura 
da banana e o menor índice de sementes não dormentes na cultura do coco. 
Foram identificadas as famílias:  Phyllanthanceae, Euphorbiaceae e 
Cyperaceae, e apenas o solo com cultivo de coco foi identificado as três famílias 
de plantas daninhas.  

Palavras-chaves: competição; culturas; infestação. 

 

Introdução 

O banco de sementes no solo representa a diversidade de espécies de 

plantas daninhas no solo, variáveis em número, dispersas no seu perfil, em 

função de diferentes manejos do mesmo. A existência de um banco de sementes 

no solo dá-se em função de espécies já existentes na área e de outras 

introduzidas pelo cultivo da terra (EMBRAPA, 2010). 

Alguns pesquisadores estimaram que a quantidade de sementes 

enterradas na camada arável do solo em diferentes ecossistemas e localidades 

pode variar de 2.000 até 70.000 sementes por metro quadrado (JOHNSON e 

ANDERSON, 1986). Os bancos são espacialmente muito heterogêneos e há 

também variações na distribuição vertical das sementes no solo, geralmente, os 
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bancos de sementes são compostos por muitas espécies, mas, normalmente, as 

poucas espécies dominantes compreendem de 70% a 90% do total (WILSON, 

1988).  

Os diferentes sistemas de manejo do solo e das culturas influenciam 

decisivamente na germinação e composição florística de uma área e, portanto, 

no banco de sementes do solo. Devido à seletividade intra e interespecífica, o 

uso contínuo de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação, pode ocasionar 

mudanças na composição da comunidade de plantas daninhas selecionando 

espécies tolerantes ou biótipos resistentes ao controle (EMBRAPA, 2010). 

O estudo do banco de sementes é utilizado para estabelecer as relações 

quantitativas entre suas populações e as da flora infestante (DESSAINT et al., 

1990). Com essas informações, pode-se elaborar índices de predição e modelos 

de emergência, sendo possível prever futuras infestações e definir medidas 

adequadas de manejo (BARRALIS et al. 1987; FERNÁNDEZ-QUINTANILLA, 

1988) 

Diante do exposto, o objetivo do trabalho foi quantificar e identificar o 

banco de sementes de plantas daninhas em áreas cultivadas com diferentes 

culturas no projeto de irrigação São João.  

 

Metodologia 

O experimento foi conduzido na casa de vegetação e no laboratório de 

sementes da Faculdade Católica do Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e 

Ambientais, localizada no município de Palmas – TO.  

O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com quatro 

tratamentos sendo: T1 – Solo cultura da Banana; T2 – Solo cultura do coco; T3 

– Solo cultura da mandioca; T4 – Solo cultura do açaí; os tratamentos cotiam 

cinco repetições.  

As amostras de solos foram coletadas no Projeto de Irrigação São João, 

localizado no município de Porto Nacional a 25 km de Palmas - TO, em fevereiro 

de 2018. Os solos foram de diferentes propriedades de acordo com a cultura 

escolhida. Para acondicionar o solo, foram utilizadas bandejas de plástico, 

distribuindo 0,500 g de solo por repetição/tratamento. As amostras foram 
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acondicionadas em casa de vegetação, com irrigação por aspersão 2 vezes ao 

dia. 

As quantificações das sementes foram realizadas por duas vezes em um 

período de 30 dias após a instalação do experimento. Após cada fluxo de 

emergência, as plantas foram arrancadas para identificação das plantas 

daninhas, por seguinte a contagem das plantas germinadas, a seguir realizado 

um revolvimento do solo para estimular novos fluxos de emergência para 

próxima avaliação.  

Os resultados foram expressos em porcentagem de sementes não 

dormentes prontamente no banco de sementes. 

O cálculo do número de sementes não dormentes/m² foi realizada da 

seguinte maneira: 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑢𝑙𝑎𝑠

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝐾𝑔)
 = 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒𝑠 𝑛ã𝑜 𝑑𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠/𝑚²

140 𝑘𝑔
, realizou-

se também a identificação das plântulas e foram submetidas ao cálculo de 

percentagem utilizando a seguinte formula:  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛ã𝑜 𝑑𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 /𝑚²

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
 = 

100%

𝑋
 (SILVA; MARTINS; 2013).  

 

Resultados e discussão 

O número de sementes não dormentes no solo dar-se pela formula 

proposta em uma amostra total de 2,0 kg. A germinação só ocorre dentro de 

determinados limites de temperatura, que variam com as diferentes espécies. As 

altas temperaturas ocasionam desnaturação de proteínas com consequente 

perda da atividade enzimática, enquanto baixas temperaturas diminuem ou 

paralisam o metabolismo e, portanto, afetam a velocidade, porcentagem e 

uniformidade da germinação. (GUO e AL-KHATIB, 2003). 

O banco de sementes em bem diversificado de acordo com cada cultura 

implantada em determinada área, podemos observar isso na tabela 01, onde 

apresenta uma diferença significativa.  

Tabela 01. Quantitativo do número de sementes não dormentes/m² em solos de diferentes 

culturas.  

Tratamentos  Número de sementes não 
dormentes/m² 
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T1 – Solo cultura da banana 24.472 

T2 – Solo cultura coco 6.048 

T3 – Solo cultura mandioca 13.160 

T4 – Solo cultura do açaí 8.624 

*Resultados de número de sementes não dormentes/m² obtidos através da formula.  

O tratamento T1 – Solo com cultura da banana, apresentou o maior número de 

sementes não dormentes/m² 24.472, enquanto o solo com a cultura do coco implantada 

obteve o menor número de sementes não dormentes/m², sendo apenas 6.048. 

Segundo Roberts, 1981 a determinação do banco de sementes pode ser através 

da enumeração das sementes existentes no solo, assim como é importante 

determinar a população emergente por meio do conhecimento das sementes não 

dormentes. 

Foram identificadas três espécies de plantas daninhas presentes nos 

tratamentos: Euphorbiaceae, Cyperaceae, Phyllanthanceae, conforme 

observamos no gráfico 01.  

Gráfico 01.  Incidência de plantas daninhas presentes nos bancos de sementes avaliados.   

 

*Representação do quantitativo de identificação de plantas daninhas.  

As espécies Cyperaceae e Phyllanthanceae foram identificadas apenas 

na área com plantio de coco, porém também apresentou menores resultados de 

germinação devido à falta de umidade e a pouca reserva de suas sementes, 

respectivamente. Carmona, 2012, obteve resultados semelhantes em trabalhos 

com diferentes tipos de manejos no solo.  
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A espécie Euphorbiaceae foi identificada em todos os tratamentos, e em 

alta quantidade. Segundo Ball (1992), a sequência cultural pode ser um fator 

dominante a influir o banco de sementes e na multiplicação das mesmas.  

Conclusão  

O tratamento T1 – Solo com cultivo de banana obteve o maior número de 

sementes não dormentes/m², e o tratamento T2 – Solo com cultivo de coco 

obteve o menor número. A família que mais foi identificada foi a Euphorbiaceae 

que apareceu em todos os tratamentos, enquanto apenas o tratamento T2 – Solo 

com cultivo de coco foi identificado mais duas famílias Cyperaceae e 

Phyllanthanceae.  

 

Referências 

BALL, D.A. Weed seedbank response to tillage, herbicides, and crop rotation 

sequence. Weed Sci., v.40, n.4, p.654-659, 1992. 

BARRALIS, G.; CHADOEUF, R. Potential de semencier du terres arables. 

Weed Research, Oxford, v.27, p.417-424, 1987. 

BRACCINI, A. L. Banco de sementes e mecanismos de dormência em 

sementes de plantas daninhas. In: OLIVEIRA JÚNIOR, R.S.; CONSTANTIN, J. 

(Eds.). Plantas daninhas e seu manejo. Guaíba: Agropecuária, 2001. p.59-102.  

CARMONA, R. Banco de Sementes e estabelecimento de plantas daninhas em 

agroecossistemas. Planta Daninha, v.13, n.1, p.3-9, 1995. 

CARMONA, R. Problemática e manejo de banco de sementes de invasoras em 

solos agrícolas. Planta Daninha, Brasília, v.10, n.1/2, p.5-16, 1992 

DESSAINT, F.; CHADOEUF, R.; BARRALIS, G. Etude de la dynamique 

communauté adventice: III. Influence à long terme dês techniques culturales sur 

la composition spécifique du stock semencier. Weed Research, Oxford, v.30, 

p.319-30, 1990. 

EMBRAPA. Plantas daninhas. Disponível em 

<http://www.cnps.embrapa.br/publicacoes/milho_6_ed/plantasdaninhas.htm>.A

cesso em 13 de março de 2018. 

FERNÁNDEZ-QUINTANILLA, C. Studying the population dynamics of weeds. 

Weed Research, Oxford, v.25 p.443-47, 1988. 



 

 

212 

FREITAS, R.R. Dinâmica do banco de sementes em uma comunidade de 

plantas daninhas com aspecto da germinação e dormência de sementes de 

capim-marmelada (Brachiaria plantaginea (Link) Hitc). Lavras, 1990. 118p. 

Dissertação (M.S.) – Escola Superior de Agricultura de Lavras. 

GOMES, S. M. S.; BRUNO, R. L. Influência da temperatura e substratos na 

germinação de sementes de urucum (Bixaorellana L.). R. Bras. Sementes, v. 

14, n. 1, p. 47-50, 1992.  

JOHNSON, R.G.; ANDERSON, R.C. The seed bank of tall grass prairie in 

Illinois. American Midland Naturalist, Notre Dame, v.115, p.123-130, 1986.  

SILVA, J. F. da; MARTINS, D.; Manual de aulas práticas de plantas daninhas. 1 

ed. Jaboticabal-SP; Funep, 2013 

WILKERSON, G.G.; MODENA, S.A.; COBLE, H.D. Herb: decision model for 

post emergence weed control in soybean. Agronomy Journal, Madison, v.83, 

n.2, p.413-417, 1991. 

WILSON, R.G. Biology of weed seed in the soil. In: ALTIERI, M.L.; LIEBEMAN, 

M. (Ed.). Weed Management in Agroecosystem: Ecological Approaches. Boca 

Raton, Florida: CRC Press, 1988, p.25-39. 



 

 

213 

Avaliação do Desempenho Agronômico Entre Duas Cultivares 

de Algodão: BRS 432 B2RF e BRS 433 FL B2RF 

 

 

Jeremias José Ferreira Leite¹ 
Jardhel Soares Arruda¹ 
Ivomar Lopes Oliveira¹ 

Caio Laércio Meyer¹ 
Warlyton Silva Martins¹ 

Gabriel Borges Martins¹ 
Lila Soares Lima¹ 

Evandro Reina² 
 

RESUMO  

O algodoeiro (Gossypium hirsutum L.), por ser uma planta de crescimento 
indeterminado, possui uma das mais complexas morfologias entre as plantas 
cultivadas. Por tanto o presente artigo buscou avaliar o desempenho agronômico 
entre duas cultivares de algodão, BRS 432 B2RF e a BRS 433 FL B2RF. Foram 
utilizados dois tratamentos com 10 repetições para cada tratamento. Foram 
avaliado à quantidade de capulho, número de flores, número de folhas, altura da 
planta, peso e diâmetro do caule. Diante os resultados a cultivar BRS 432 B2RF 
apresentou um melhor desempenho de porte aéreo e número de folhas por 
planta em relação a cultivar BRS 433 FL B2RF, nas demais avaliações não 
tiveram significância entre as cultivares.  
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1. INTRODUÇÃO  

  A cultura do algodão herbáceo (Gossypium hirsutum L.) cada vez mais 

vem se mostrando uma atividade com alta rentabilidade e com grandes 

possibilidades de expansão, principalmente no cerrado. O algodão brasileiro 

vem ganhando competitividade no mercado externo devido à excelente 

qualidade de suas fibras e as altas produtividades. Em complemento, a cultura 

exige a utilização de técnicas e insumos de alto desempenho que reduzem os 

riscos pertinentes à atividade (LIMA E SCUDELER, 2011). 

       O algodoeiro, por ser uma planta de crescimento indeterminado, possui uma 

das mais complexas morfologias entre as plantas cultivadas. Ademais, as 

diversas cultivares de algodoeiro apresentam diferentes ciclos, ou seja, podem 

ser precoces ou tardias (algumas fecham seu ciclo produtivo em 130 dias, 

enquanto outras podem fazê-lo em mais de 170 dias). Essas características 

impossibilitavam a confecção de uma escala única para todas as condições de 

plantio ao redor do mundo (MARUR E RUANO, 2003). 

       Em decorrência do elevado percentual de adoção de cultivares portadoras 

de transgenia para resistência a lepidópteros e tolerância a herbicidas no cerrado 

do Brasil, iniciaram-se os esforços de introgressão de transgenia em 

germoplasma convencional de fibra superior. A Embrapa, em parceria com a 

Fundação Bahia, desenvolveu a cultivar BRS 433 FL B2RF, portadora de 

resistência a lepidópteros e tolerância a glifosato e fibra classificada como longa 

e de elevada resistência. Essa cultivar foi desenvolvida através do método de 

retrocruzamentos, empregando-se a cultivar DP 164 B2RF como parental 

doadora dos eventos MON 15985 e MON 88913 e a cultivar BRS 336 como 

parental recorrente, seguido pelo método de seleção genealógica. A BRS 433 

FL B2RF é uma cultivar de ciclo médio a tardio, posicionada para abertura de 

período de semeadura em primeira safra ou para cultivo irrigado (MORELLO et 

al 2017). 

       Diante ao exposto o objetivo desse trabalho foi avaliar o desempenho 

agronômico entre duas cultivares de algodão: BRS 432 B2RF e BRS 433 FL 

B2RF. 

 

2. MATERIAIS E METODOS 
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O experimento foi conduzido na área experimental do campus de Ciências 

Agrárias e Ambientais da Católica do Tocantins – Palmas - TO, localizando-se 

na Rodovia TO 050, Loteamento Coqueirinho, Lote 7. Com coordenadas 

geográficas 48º16’34” W e 10º32’45” S em altitude de 230 m, no período de 

fevereiro a junho de 2018. 

Experimento foi realizado em apenas um ensaio no campo, tendo como fator 

preponderante o delineamento utilizado inteiramente casualizado com dois 

tratamentos e dez repetições implantado em uma área de 100 m² com irrigação 

regular, apresentando um solo arenoso. As variedades empregadas foram a 

BRS 432 B2RF e a BRS 433 FL B2RF, semeadura manual realizada mediante 

uma adubação mista de NPK utilizando a formulação 5,25,15. Possuindo uma 

emergência das plântulas em 5 dias após o plantio. 

Foram realizadas 2 adubação de cobertura a primeira com 26 dias após o 

plantio, e a segunda com 21 dias após a primeira adubação de cobertura, 

posteriormente a remoção das plantas daninhas pelo método físico (capina). 

Logo em seguida foi utilizado o controle químico usando o ROUNDAP(glifosato) 

para o controle das plantas daninhas, em subsequência aconteceram as 

avaliações de desempenho agronômico entre as cultivares. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em meios às analises estatísticas observamos que a cultivar BRS 432 

B2RF apresentou melhor desempenho de porte aéreo e número de folhas por 

planta, fatores como adaptação, precocidade e aporte estrutural, foram os 

pontos cruciais para seu favorecimento, se comparada a outra cultivar.  

Tabela 1 - Análise de Media referente às cultivares BRS 432 B2RF E BRS 433 

FL B2RF. 

Cultivar     Folha Altura     

          
BRS 432 B2RF 

    
32,9 A 74,1 A 

  
BRS 433FL B2RF         18,8 B 60 B     

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. 
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A cultivar BRS 432 possui uma boa produtividade em plumas, devido ao 

algodão ser uma planta de crescimento indeterminado, seu aporte aéreo confere 

uma maior estrutura para receber uma grande quantidade de capulhos para sua 

produção final (MORELLO et al 2017). 

Tabela 2- Análise de variância referente à quantidade de capulho, número de 

flores, número de folhas, altura da planta, peso e diâmetro do caule das 

cultivares BRS 432 B2RF E BRS 433 FL B2RF. 

FV       QM           

  GL Capulho Flor Folha Altura Peso Diâmetro do caule  

CULTIVAR 1 3,2NS 0,2NS 994,05* 994* 6513,8NS 1,5NS 

REPETIÇÃO 9 0,5 1,3 36,0 32,2 678 0,4 

ERRO  9 1,4 5,5 53,6 181,3 1949 1,8 

TOTAL   19               

          

CV(%)     99,38 47,05 28,21 20,09 44,57 17,94 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01) * significativo ao nível de 5% de     
probabilidade (.01 =< p < 0.05) ns não significativo (p >= 0.05). 

Podemos observar que os demais fatores analisados como quantidade de 

capulho, quantidade de flor, peso e diâmetro do caule não tiveram significância 

entre as cultivares, ambas apresentaram o mesmo desempenho em campo. 

4. CONCLUSÃO 

 

A BRS 432 B2RF apresentou um melhor desenvolvimento em relação a 

número de folhas e altura da planta, já nos demais resultados, ambas não 

tiveram diferenças entre si.   
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Resumo 

O experimento foi conduzido na casa de vegetação do campus de Ciências 
Agrárias e Ambientais da Faculdade Católica do Tocantins – Palmas - TO, nos 
meses de agosto e início de outubro, o objetivo e de avaliar o banco de sementes 
em 3 níveis diferentes de um mesmo solo. O delineamento experimental foi o 
inteiramente casualizado com 8 repetições e 3 tratamentos, de um mesmo solo, 
com amostras de 0 a10cm, 10 a 15 cm, e de 15 a 20 cm de profundidade. Foram 
contadas e identificadas, foi constatado um número maior de plantas germinadas 
na profundidade de 0 a 10cm, e a Phyllantus tenellus foi a que germinou em 
todos os tratamentos, os resultados foram obtidos em porcentagem. 
 
Palavras Chaves: poaceae; phyllantus; daninhas; 

Introdução 

Planta daninha é qualquer planta que germine espontaneamente e que interfira 

negativamente nas atividades dos agricultores (Blanco, 1972), ou ainda, 

espécies oportunistas (espontâneas) que ocorrem em ambientes com distúrbio 

(CARVALHO, 2011). 
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As plantas emergentes e/ou infestantes possuem como forte característica a alta 

produção e dispersão de sementes o que contribui para que sejam persistentes 

no solo e perpetuem a sua espécie. Podem produzi-las em grandes quantidades, 

e em ambientes constantemente perturbados (Lacerda, 2003). Sendo assim, um 
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dos meios de garantir a disseminação da espécie e a qualidade das sementes, 

é o banco de sementes. 

Caracteriza-se como banco de sementes, a reserva de sementes viáveis 

presentes no solo em várias profundidades, tendo a função de regeneração 

natural das espécies ao longo dos anos, garantindo assim a perpetuação dessas 

espécies (Vasconcelos et al., 2012). Normalmente, seu tamanho é, 

comparativamente, maior em áreas agrícolas do que em áreas não agrícolas de 

baixo distúrbio ambiental. Essa tendência é devido à estratégia dessas plantas 

de produzir grandes quantidades de sementes em ambientes que apresentem 

um alto distúrbio (MONQUERO, 2003). 

Em ecossistemas naturais, o estudo dos bancos de sementes é utilizado para 

entender e acompanhar os efeitos de interferências humanas, animais ou 

climáticas no seu equilíbrio. Para fins agrícolas, a determinação do banco de 

sementes é voltada aos estudos relativos às plantas daninhas, onde suas 

informações permitem a construção de modelos de estabelecimentos 

populacionais ao longo do tempo que, dessa forma, possibilitam a definição de 

programas estratégicos de controle (MARTINS & SILVA, 1994). 

Este trabalho teve como principal objetivo em determinar a população de 

sementes não dormentes por m² em diferentes profundidades de solo. 

 

Metodologia  

O experimento foi conduzido na área experimental da Católica do Tocantins, 

Campus de Ciências Agrárias e Ambientais em Palmas – TO, localizando-se na 

Rodovia TO 050. Com coordenadas geográficas “48º16’34” W e 10º32’45” S em 

altitude de 230 m. 

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, com três tratamentos e 

oito repetições. Os tratamentos foram conduzidos dentro de casa de vegetação 

e constituídos por amostras de um mesmo solo com profundidades diferentes, 

sendo elas 0 a 10 cm, 10 a 15 cm, e 15 a 20 cm, foram utilizadas bandejas de 

alumino, e colocado dentro delas 500g de solo cada, referente as suas 

profundidades por tratamento, após germinação a plantas germinadas eram 

contadas e identificadas. 
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O cálculo do número de sementes dormentes/m² foi realizada da seguinte 

maneira:  

Numero de Plantulas

Peso da amostra (Kg)
  =   

Numero de sementes não dormentes/m²

140 Kg
, realizou-se 

também a identificação das plântulas e foram submetidas ao cálculo de 

porcentagem utilizando a seguinte formula: 

Numero de sementes não dormentes/m² 

Numero de plantulas germinadas
   =   

100%

X
  (SILVA et al., 2013) 

 

Resultado e Discussões 

Após a contagem e identificação das espécies emergentes em cada tratamento 

e suas repetições, foi feito o procedimento para expressar em forma de 

porcentual quais tratamentos obtiveram o maior número de plântulas 

emergentes. Para a identificação das plântulas emergidas, e suas respectivas 

famílias e espécie usamos o auxílio da bibliografia especializada (LORENZI 

2014). 

No experimento de banco de sementes de plantas daninhas podemos ver que o 

solo com profundidade de 0 – 10 cm obteve um número total de 398 sementes 

não dormentes por m², divididas em 3 famílias e 3 espécies. 

O solo com profundidade de 10 – 15 cm teve um número total de 104 sementes 

não dormentes por m², divididas em 6 famílias e 6 espécies. 

Já o solo com profundidade de 15 – 20 cm teve um total de 4 sementes não 

dormentes por m², divididas em 1 família e 1 espécie. Conforme apresentado na 

tabela 01. 

Tabela 01: Total de sementes não dormentes por tratamentos 

 Tratamento 1 

0 – 10 cm 

Tratamento 2 

10 – 15 cm 

Tratamento 3 

15 – 20 cm 

Total de 

Plântulas 

398 104 4 

Resultados obtidos através da formula. 
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A espécie em maior número foi Phyllantus tenellus da família Phyllanthaceae 

com um total de plantas germinadas de 296 ao longo da avaliação, a segunda 

foi a Axonopus purpusii da família Poaceae com 70 plantas, à família Poaceae 

obteve 3 espécies diferentes, sendo a família com o maior número de espécies 

dentro do experimento. Conforme apresentado na tabela 02. 

Tabela 02: Porcentagem das espécies de plântulas e de sementes não dormentes. 

Espécies 
Famílias 

Tratamento 1 
0 – 10 cm 

Tratamento 2 
10 – 15 cm 

Tratamento 3 
15 – 20 cm 

Phyllantus tenellus 
Phyllanthaceae 

2,09% 0,10% 0% 

Axonopus purpusii 
Poaceae 

0,50% 0% 0% 

Tradescantia pallida 

Commelinaceae 
0,25% 1,86% 0% 

Leptochloa 
Gramíneas 

0% 0,27% 0% 

Cyperus rotundus 
Cyperaceae 

0% 0,10% 0% 

Digitaria sanguinalis 
Poaceae 

0% 0,10% 0% 

Urochloa plantaginea 
Poaceae 

0% 0% 1,42% 

Amaranthus hybridus 
Amaranthaceae 

0% 0,38% 0% 

Resultados em porcentagem das sementes em espécies e famílias.  

A principal forma de propagação de Axonopus purpusii é por meio de semente. 

Essa forrageira floresce durante quase toda a estação de crescimento 

produzindo expressiva quantidade de sementes (Alvim et al., 2002). Em um 

estudo semelhante realizado em Campestre RS, a família Poaceae foi a família 

que mais se destacou apresentando 31 espécies, representando 48,44% do total 

das espécies amostradas. Já a família Fabaceae apresentou 11 espécies, 

representando 17,19% do total (GOULART et al., 2011). 

Concluímos que o banco de sementes de plantas daninhas teve maior número 

de plantas germinadas no tratamento 1 – 0 a 10 cm, já a espécie com maior 

número de plantas foi a Phyllantus tenellus da família Phyllanthaceae, e a família 

com maior número de espécies foi a Poaceae, com esses resultados podemos 

afirmar que plantas da família Poaceae dominaram os testes experimentais. 
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Resumo  

O Brasil é o quinto maior produtor de leite e possui o terceiro maior rebanho do 
mundo, no país suas regiões produzem leite de forma desuniforme, sendo a 
região Sul a maior produtora e a região Norte a que menos produz. O Tocantins, 
apesar de ser o terceiro maior produtor do Norte, é ainda dependente de 
exportação para suprir as demandas internas por leite, para caracterizar essa 
demanda e auxiliar na estruturação da cadeia produtora, o presente trabalho 
consistiu em aplicar um questionário em Palmas durante a Agrotins (Feira de 
Agronegócio do Tocantins), com somente 2% dos entrevistados declarando não 
consumir leite, concluiu-se que há um potencial e necessidade de 
desenvolvimento da cadeia produtiva do leite no estado.   
 
Palavras – chave: cadeia produtiva; pecuária; Norte 

 

Introdução  

Sendo o quinto maior produtor de leite e o detentor do terceiro maior 

rebanho de bovinos leiteiros, o Brasil alcançou espaço mundialmente no setor 

da bovinocultura de leite, porém ao se tratar da produção interna com 

comparativo entre regiões, percebe-se uma grande discrepância em que o sul e 

é a região mais produtora (37,0% da produção nacional), enquanto as regiões 

nordeste e norte ainda não alcançaram a autossuficiência em fornecimento de 

leite para suas populações (IBGE, 2016).  

Nessa mesma publicação do IBGE há informações sobre os maiores 

municípios produtores de leite, os mesmos se concentram em Minas Gerais 

(Unaí, Coromandel, Patos de Minas, Pompeu, Patrocínio, Ibiá, e Prata) e no 

Paraná (Castro, Carambeí, Marechal Cândido Rondon, Toledo, e Cascavel), o 
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volume produzido por esses municípios fica entre 100 a 255 milhões de litros. 

Em relação aos municípios que menos produzem, a concentração maior ocorre 

no Norte e no estado do Amazonas, em que uma grande área do mapa se 

apresenta sem produção. 

Por outro lado, os estados que produzem mais leite no Norte são 

Rondônia com 772.060 mil litros (nona colocada), seguido do Pará (décima 

primeira posição) e Tocantins (décima nona posição) com, 574.721 e 239.187 

mil litros, respectivamente (IBGE, 2010). 

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(2015), através de uma projeção da produção, consumo, importação e 

exportação de leite até 2025, em quase todos os anos a produção nacional será 

menor que o consumo de leite. Tais dados demonstram a necessidade de 

estudar a cadeia como um todo para que haja uma melhor estruturação e que a 

quantidade de litros importada não seja maior que a exportada.  

Produzir leite em quantidades satisfatórias para a população é garantir a 

disponibilidade de um alimento altamente nutritivo, pois é uma das mais 

importantes fontes de minerais, vitaminas e proteínas de alto valor biológico 

(VENTURINI et al, 2007). Conhecer o consumo de leite e derivados é também 

de grande importância, dessa forma, conhece-se o perfil do consumidor e 

direciona os profissionais ligados a cadeia produtiva do leite para ações que 

melhor os atenda, fazendo com que haja cada vez mais, autossuficiência na 

produção dos produtos.   

Com o presente trabalho objetivou-se conhecer o consumo de leite na 

região de Palmas-To para traçar o perfil do consumidor na capital Tocantinense, 

tratando de preferências e quantidade de vezes em que o leite é consumido.  

 

Metodologia  

A pesquisa foi realizada na Feira Agropecuária do Tocantins cidade de 

Palmas. A atividade foi conduzida por uma equipe composta pelo professor 

responsável, e pelos alunos envolvidos no projeto. O trabalho foi realizado 

durante o mês de maio de 2018, foram aplicados 50 (cinquenta) questionários 

na feira, como instrumento de coleta de dados, o questionário foi composto de 

nove questões envolvendo dados de hábitos de consumo de leite, para definir o 



 

 

225 

perfil do consumidor foram realizadas perguntas sobre: sexo, idade, moradia, 

filhos, tipo de leite preferido, fator determinante para a compra do leite, 

preferência para o consumo, consumo de leite na semana, substituto do leite. 

Após o término das entrevistas, os dados obtidos foram analisados e 

processados para obtenção de valores percentuais referentes a cada item, com 

o auxílio do software Excel®.   

 

Resultados e Discussão 

Das pessoas que foram questionadas, 56% foram homens e 

consequentemente 44% mulheres. A faixa etária predominante foi acima de 30 

anos (36%), enquanto pessoas de até 16 anos corresponderam a 6%, as de 16 

a 20 anos a 24% e de 20 a 30 a 34%. 

Dentro das opções de consumo: leite puro, com café, com achocolatado, 

para preparo de vitaminas e com cereal, as preferências receberam as seguintes 

porcentagens, respectivamente: 18, 44, 22, 14 e 2% (Gráfico 1). Sendo que eram 

consumidos em sua maioria, de 6 a 7 vezes por semana. Dos entrevistados, 

somente 2% não consumiam leite (Gráfico 2).  

Para 63% dos entrevistados, o fator que mais contribui na escolha do leite 

é a qualidade (Tabela 1) e ao não consumir leite puro, 20% deles substitui por 

iogurte, 50% por suco, 2% por chá, 26% por café, e por fim, 2% por bebida de 

soja.  

 

Tabela 1. Índices de preferência de consumo de leite 

 

 

A alta associação do leite com o café pode ser explicada pela tendência 

da população nacional em consumir esse item. De acordo com a pesquisa de 

18%

44%

22%
14%

2%
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ARRUDA, et al (2009) em que 250 pessoas foram questionadas em relação ao 

consumo ou não de café, 83% declararam que consomem regularmente. Os 

dados demonstram ainda que a cadeia do leite colabora com o desenvolvimento 

de cadeias produtoras de outros alimentos, como chocolate, café e frutas.  

 

Gráfico 2. Frequência de consumo de leite 

 

  

Percebemos com as frequências de consumo que entre os entrevistados 

há um alto consumo de leite e ao conhecer os níveis de produção do Tocantins 

já citado (239.187), percebe-se a necessidade de melhor estruturação da cadeia 

produtiva no estado, visando aumentar a produção para que o estado seja 

autossuficiente e consiga suprir as necessidades dos consumidores. 

Outra informação importante para a cadeia produtiva é qual fator ou 

fatores mais influenciam a escolha na compra, que de acordo com os 

entrevistados foram: 

 

Tabela 1. Fatores que influenciam na compra do leite 

Fator Frequência absoluta Frequência 
relativa 

Porcentagem 

Qualidade 34 0,68 68% 

Preço 7 0,14 14% 

Tipo 2 0,04 4% 

Marca 4 0,08 8% 

Outro 3 0,06 6% 

Total 50 1 100% 
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A priorização do consumidor por produtos de qualidade acarretam em 

uma responsabilidade maior por parte do produtor e de todos envolvidos na 

cadeia do leite em seguir rigorosos critérios de produção e industrialização. 

Consequentemente, de acordo com os dados, quem não seguir normativas 

como a IN nº 62 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, além de 

não estar regularizado para exercer a atividade, não terá mercado consumidor.  

 

 

Conclusões  

De acordo com os resultados do questionário, há por parte da população 

de Palmas consumo de leite de forma satisfatória para propiciar o 

desenvolvimento da cadeia produtiva no estado do Tocantins.  A preferência dos 

entrevistados por leite de qualidade demonstra que para o produto chegar até as 

mesas, os envolvidos nas cadeias devem seguir critérios rigorosos de produção.  
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Resumo 

A raiva dos herbívoros é uma enfermidade causada por vírus do gênero 
Lyssavirus que afeta animais domésticos e silvestres. No ambiente rural, a 
principal forma de transmissão da doença dá-se por meio da penetração do vírus 
contido na saliva do morcego hematófago, que ao morder ou arranhar o 
herbívoro sadio, transmite o agente. O monitoramento epidemiológico visa reunir 
informações para que seja possível estabelecer as estratégias de controle mais 
eficazes, nesse sentido, para a obter dados mais recente e atualizado sobre a 
distribuição da doença no Estado do Tocantins, o presente trabalho busca reunir 
informações referentes à ocorrência da raiva dos Herbívoros entre 2012 e 2017. 
O estudo epidemiológico foi quantitativo e descritivo, a partir dos casos de raiva 
dos herbívoros, onde o ano de 2016 apresentou um aumento de notificações de 
raiva bovina. Os dados revelam que a Raiva dos herbívoros é endêmica no 
estado do Tocantins, acometendo preferencialmente os bovinos devido à 
quantidade de animais existentes e por isso, observamos um maior número de 
notificações. O ano de 2016 apresentou um aumento atípico que pode ser 
explicado devido a ciclicidade da doença na região norte, o que reforça a 
necessidade do fortalecimento das medidas de controle e prevenção. 
 
Palavras-chave: Amazônia Legal; Desmodus rotundus; Zoonose. 

 

Introdução 

A raiva dos herbívoros é causada por um vírus RNA, do gênero 

Lyssavirus, da família Rhabdoviridae, é uma enfermidade de grande importância 

na pecuária e para a saúde pública no Brasil. Apresenta distribuição cosmopolita, 

afetando na maioria os animais domésticos e silvestres, que servem como 

reservatórios por grandes períodos (TADDEI et al, 2011).
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A principal forma de transmissão da raiva dos herbívoros, em meio rural, 

ocorre por meio de mordedura, arranhadura ou lambedura do morcego 

hematófago da espécie Dermodus rotundus, onde os vírus existente na saliva do 

animal infectado, penetram no organismo do herbívoro sadio através da pele ou 

de mucosas (WADA et al., 2011).  

Desde 1966, o Ministério da Agricultura, por meio da Divisão de Defesa 

Sanitária Animal, instituiu o Plano de Combate à Raiva dos Herbívoros, que 

atualmente se denomina Programa Nacional de Controle da Raiva dos 

Herbívoros (PNCRH), executado pelo Departamento de Saúde Animal (DSA), do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2009), sendo que 

a vacinação é a medida de controle mais eficaz, porém não impede que ocorra 

espoliações e nem mesmo a propagação da virose no meio silvestre (WADA et 

al., 2011).  

O monitoramento epidemiológico permite reunir informações para que 

seja possível estabelecer as estratégias de controle mais eficazes, nesse 

sentido, para a obter dados mais recente e atualizado sobre a distribuição da 

doença no Estado do Tocantins, o presente trabalho busca reunir informações 

referentes à ocorrência da raiva dos Herbívoros entre 2012 e 2017.   

 

Metodologia 

 O estudo foi do tipo quantitativo e descritivo, a partir dos casos de raiva 

dos herbívoros no estado do Tocantins, recuperados do banco oficial do Sistema 

Nacional de Informação Zoossanitária do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (SIZ-MAPA) (BRASIL, 2017). 

 

Resultados e Discussão 

O gráfico 1 apresenta os dados de ocorrência de Raiva dos Herbívoros 

entre os anos de 2012 e 2017 no Estado do Tocantins, com destaque para o ano 

de 2016, onde foram confirmados 91 casos em bovinos, 5 em equinos, 2 casos 

em animais silvestres e 2 em caprinos.  

Ao analisar a frequência da raiva bovina no Tocantins, nota-se um 

aumento progressivo da ocorrência da doença, com ocorrência atípica para o 
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ano de 2016. Essa ciclicidade, que ocorre de 3 a 4 anos, foi observada por 

Oliveira et al (2013) em estudo analisando a doença entre 1999 e 2010,que pode 

ser explicada pelas medidas de controle e eliminação de colônias de morcegos 

hematófagos adotadas pelos programas, influenciando na recomposição das 

colônias e consequentemente, na distribuição da doença (TADDEI et al, 1991).   

 

Figura 1 - Número de casos de raiva dos herbívoros por espécie animal que 

ocorreram no Tocantins de 2012 a 2017. 

 

O Tocantins apresenta as condições favoráveis para o desenvolvimento 

de colônias de morcegos hematófagos, tais como a presença de cavernas e 

grutas que servem como abrigos, bem como o elevado número de fontes 

alimentares de repasto sanguíneo (MORAIS, 2011; BRASIL, 2016). Além disso, 

o estado apresenta um rebanho de aproximadamente 8 milhões de bovinos, 

onde se espera que em áreas com uma maior quantidade de animais, os valores 

de casos notificação sejam altos. (BONITA et al., 2010). 

 

Conclusão 

  Os dados revelam que a Raiva dos herbívoros é endêmica no estado do 

Tocantins, acometendo preferencialmente os bovinos devido à quantidade de 

animais existentes e por isso, observamos um maior número de notificações. O 
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ano de 2016 apresentou um aumento atípico que pode ser explicado devido a 

ciclicidade da doença na região norte, o que reforça a necessidade do 

fortalecimento das medidas de controle e prevenção. 
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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo relatar os casos de Anemia Infecciosa 

Equina ocorridos no Estado do Tocantins, entre os anos de 2014 a 2017. O 

estudo foi do tipo quantitativo e descrito dos casos notificados. A análise aponta 

que em 2014, 3,5% dos casos da doença ocorridos no Brasil foram notificados 

no Tocantins, e esse número aumenta em 2015 e 2016, atingido 3,8% e 7,8%, 

respectivamente. Em 2017, o percentual reduz para 3,81% dos casos. Os dados 

demonstram que a Anemia Infecciosa Equina continua sendo uma doença 

endêmica no rebanho de equídeos do Tocantins, sendo necessária o 

fortalecimento das medidas sanitárias efetivas para o enfrentamento da doença.  

Palavras-chave: Amazônia Legal; Doença crônica; Febre dos pântanos. 

 

Introdução 

A Anemia Infecciosa Equina (AIE), também conhecida como Febre dos 

Pântanos, é uma doença viral desencadeada por um vírus que pertence à família 

Retroviridae, gênero Lentivírus e que acomete os equídeos (RODRIGUES et al., 

2009). Silva et al. (2001) relata que em regiões como o Pantanal, onde a AIE 

apresenta alta prevalência, o sacrifício dos animais positivos comprometeria 

significativamente ou mesmo inviabilizaria a pecuária extensiva, característica 

da região. 

O vírus presente no sangue de um animal infectado é transmitido por meio 

da picada de insetos hematófagos, materiais contaminados, tais como 
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instrumentos cirúrgicos, agulhas, sondas e demais fômites contaminados 

(THOMASSIAN, 2005). A transmissão também pode ocorrer por via 

transplacentária, leite materno ou sêmen (SILVA et al., 2001).  

A AIE é uma doença de notificação obrigatória, no qual propriedades com 

animais reagentes são interditadas (ALMEIDA, 2008), e animais positivos pelo 

teste de IDGA, sacrificados, conforme estabelecido no Programa Nacional de 

Sanidade dos Equídeos no MAPA (RAFAZZOLO, 2007).  

O presente trabalho reúne informações referentes a ocorrência da Anemia 

Infecciosa Equina entre janeiro de 2014 e dezembro de 2017 no estado do 

Tocantins. 

 

Metodologia 

O estudo foi do tipo descritivo, a partir dos casos de AIE notificados no 

estado do Tocantins, e recuperados do banco oficial do Sistema Nacional de 

Informação Zoossanitária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(SIZ-MAPA) (BRASIL, 2017).  

 

Resultados e Discussão  

 A Sanidade Equídea no estado do Tocantins é desenvolvida pelo órgão 

de defesa estadual e tem como prerrogativa: o controle, a prevenção e a 

vigilância epidemiológica das enfermidades que acometem os equídeos, 

juntamente com o Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos e proteção da 

Saúde Pública em relação às zoonoses (ADAPEC, 2018). 

 

Tabela 1 – Número de casos de Anemia Infeciosa Equina (AIE) notificados 

ocorridos no estado do Tocantins e no Brasil entre os anos de 2014 e 

2017. 

Doença 

Ano de Ocorrência 

2014 2015 2016 2017 
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A.I.E. no Tocantins 299 326 446 198 

A.I.E. no Brasil 8.518 8.584 5.628 5.189 

Relação TO/BR 3,5% 3,8% 7,92% 3,81% 

No Brasil é possível observar uma redução de ocorrências de AIE nos 

últimos anos (Figura 1), indicando uma boa performance nos planos de controle 

de AIE. O estado Tocantins apresenta tendência a redução do número de 

notificações entre 2014 e 2017, entretanto nota-se um aumento atípico em 2016, 

onde o percentual estadual em comparação aos casos no Brasil, dobrou. Este 

aumento pode estar relacionado a uma possível falha nas medidas de prevenção 

e controle por parte dos tutores. Segundo Oliveira et al. (2011), as respostas 

obtidas sugerem que a falta de percepção dos efeitos da AIE no rendimento e 

saúde dos equídeos, além do custo do exame diagnóstico, podem ser fatores 

limitantes para mais ampla adoção das práticas profiláticas. 

O alto número de casos da doença no Tocantins, possivelmente está 

associado as condições climáticas e ambientais favoráveis à manutenção do 

ciclo de vida insetos hematófagos, principais transmissores do vírus (DIAS, 

2000). A ocorrência de focos da doença no estado resultou na implementação 

de normas complementares ao Programa Estadual de Sanidade de Equídeos 

(PESE), tais como a certificação em curso de Resenha, Coleta de Material e 

Legislação para Exame de AIE e Mormo por Médicos Veterinários cadastrados 

no PESE (TOCANTINS, 2017). 

Além disso, o aumento de casos pode estar relacionado medidas 

deficitárias de manejo sanitário animal, alterações das características 

intraespecíficas do agente etiológico, aumento da quantidade de exames de 

diagnóstico realizados no período, aplicação de novos testes de diagnóstico ou 

ainda pela maior mobilização de profissionais de saúde e da população para a 

notificação de determinada doença. 
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Conclusões 

Os dados demonstram que a Anemia Infecciosa Equina continua sendo 

uma doença endêmica no rebanho de equídeos do Tocantins, sendo necessária 

o fortalecimento das medidas sanitárias efetivas para o enfrentamento da 

doença.  
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RESUMO  
A Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) é um sistema de produção 
sustentável que busca melhorar as condições de áreas degradadas, e o milho 
como cultura de vastas áreas plantadas está diretamente ligado a esses 
sistemas. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da consorciação do milho com 
cultivares de capins no diâmetro do colmo do milho. O experimento foi conduzido 
durante o ano agrícola de 2017/2018 em Palmas - TO. Foi constituído por cinco 
diferentes cultivos: 1) Milho + capim BRS Ipyporã, 2) Milho + capim BRS 
Paiaguás, 3) Milho + capim BRS Tamani, 4) Milho + capim BRS Quênia e 5) 
Milho solteiro, aos quais foram distribuídos em quatro blocos no delineamento 
de blocos casualizados. A semeadura ocorreu no dia 6 de dezembro de 2017. A 
coleta dos dados foi realizada 98 dias após a semeadura. Com o auxílio de um 
paquímetro digital, mensurou-se o diâmetro do colmo de 10 plantas em cada 
parcela. A consorciação do milho com os diferentes capins não influenciou no 
diâmetro do colmo das plantas de milho. 
Palavras-chave: Zea mays; Forrageiras; Integração; 

 

INTRODUÇÃO 

A Integração Lavoura-Pecuária (ILP) é um sistema de produção 

sustentável que busca melhorar as condições de áreas degradadas incluindo 

diferentes espécies, de forma sinérgica, a fim de recuperar e manter a 

produtividade (BALBINO et al., 2011), tornando-se uma alternativa para regiões 

onde predomina o uso de pastagem como forma de produção de carne e leite e 

que estão sofrendo com a degradação das pastagens, como a região do cerrado 

brasileiro. 

Segundo Andrade et al. (2015), o Cerrado brasileiro possui cerca de 53 

milhões de hectares de pastagens cultivadas em processo de degradação, 

reduzindo a viabilidade econômica e resultando em baixo aproveitamento do 

território da região, que é considerada atualmente a principal produtora de carne 
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do Brasil. O consórcio entre diferentes espécies vegetais é um desafio devido a 

redução da produtividade em sistemas integrados ocasionada pela 

competitividade entre as culturas que compõem o sistema, neste contexto, 

busca-se adequar a melhor composição dos sistema ILP a fim de reduzir tal 

competição.  

O diâmetro do colmo é uma estrutura destinada ao armazenamento de 

sólidos solúveis para situações emergenciais, e quanto maior for seu diâmetro, 

maior será sua capacidade de armazenamento de fotoassimilados, contribuindo 

consideravelmente para a formação de grãos (TSUMANUMA, 2004 apud SILVA 

et al, 2013). Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da 

consorciação do milho com cultivares de capins lançados pela Embrapa no 

diâmetro do colmo do milho. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido durante o ano agrícola de 2017/2018, na 

área experimental da Faculdade Católica do Tocantins, situada em Palmas – TO, 

a 230 metros acima do nível do mar (10°12’46’’ de latitude Sul, 48°21’37’’ de 

longitude Oeste). 

Utilizou-se um delineamento experimental de blocos casualizados, 

constituídos de 5 tratamentos distribuídos em quatro blocos. Os quais eram: 1) 

Milho + capim BRS Ipyporã; 2) Milho + capim BRS Paiaguás; 3) Milho + capim 

BRS Tamani; 4) Milho + BRS capim Quênia; 5) Milho sem consorciação.  

A semeadura manual em todos os tratamentos foi simultânea, onde as 

sementes forrageiras foram semeadas na entrelinha do milho. O plantio dos 

consórcios nas parcelas foi no sentido Leste-Oeste e o espaçamento entre linhas 

foi de 0,50 m por 0,25 m entre plantas (estande médio de 60.000 plantas por 

hectare). 

O milho utilizado foi o híbrido AG 1051 (Agroceres). A adubação mineral 

foi feita com 120 kg.ha-1 de P2O5 e 200 kg.ha-1  de N, sendo dividida em 

implantação (177  kg.ha-1 de N) e adubação de cobertura (23 kg.ha-1 de N).  

A coleta dos dados ocorreu aos 98 dias após o plantio. Mensurou-se, com 

apoio de trena, a altura de 10 plantas de cada parcela. As plantas foram medidas 
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da superfície do solo ao pendão e superfície do solo até a base de inserção das 

espigas das plantas.  

Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F (p ≤ 0,05) 

e, posteriormente, à comparação de médias pelo teste Tukey (p ≤ 0,05), com o 

auxílio do programa estatístico R. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

Os tratamentos não demonstraram diferença estatística significativa para 

o diâmetro do colmo de milho (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Valores médios de diâmetro do colmo (mm) das plantas de milho, 

obtidos nos diferentes cultivos em consórcio com capins. 

Tratamentos Diâmetro de colmo (mm) 

Milho + Ipyporã 0,11175 a 

Milho + Paiaguás 0,11850 a 

Milho + Quênia 0,10675 a 

Milho + Tamani 0,11350 a 

Milho Solteiro 0,12025 a 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si ao nível de 5% de significância. 

 

 Gimenes et al (2008), introduz que o colmo do milho é uma estrutura de 

armazenamento de sólidos solúveis, sendo que, quanto maior for seu diâmetro, 

consequentemente maior será sua capacidade de armazenamento de 

fotoassimilados, o que contribui de forma considerável para a formação dos 

grãos. 

A ausência de diferenças significativas entre os cultivos consorciados e 

o cultivo do milho solteiro pode ser ponto positivo, uma vez que, demonstra a 

não influência das plantas forrageiras nesta característica agronômica, que é 

de grande importância, tanto no armazenamento de sólidos solúveis como 

também, na sustentação da planta. 
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CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que, a consorciação do milho com os diferentes capins 

não influenciou no diâmetro do colmo das plantas de milho.  
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Resumo30 

O objetivo do trabalho foi avaliar a influência de diferentes doses do óleo 
essencial de Eucalipto citriodora no tratamento de sementes de feijão caupi cv. 
corujinha. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 5 
tratamentos, sendo as doses do óleo essencial: T1 - 0; T2 - 0,5; T3 - 1,0; T4 - 
1,5 e T5 - 2,0%, com 4 repetições. Aplicando o teste de sanidade (método de 
incubação) “blotter test”. Mantidas em câmara germinadora do tipo Mangelsdorf 
por 14 dias, sob fotoperíodo de 12h, à temperatura de 25 ± 2°C e a umidade 
mantida através da observação diária. Constatou-se que as maiores incidências 
foram ocasionadas pelos fungos Penicillium sp. e Aspergillus flavus, e a menor 
foi o fungo Rhizopus sp. 

Palavras-chave: Controle fúngico; Óleos essenciais; Qualidade fisiológica das 

sementes. 

Introdução 

O feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp), também conhecido como 

feijão-de-corda, feijão-de macassar e feijão fradinho, é uma cultura de origem 

africana introduzida no Brasil pelos colonizadores portugueses pelo Estado da 

Bahia. O feijão tem papel fundamental na alimentação humana, considerado 

prato básico das classes de menor poder aquisitivo (TEÓFILO et al., 2008). 

Segundo dados da Conab (2018), a produção do feijão-caupi se 

concentra na região Nordeste, com maiores índices no estado do Piauí e Bahia. 
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A área plantada ficou em torno de 998 mil ha, e a produtividade média de 522 

kg/ha na safra 2017/2018. 

As doenças que acometem as culturas, causam prejuízos na ordem de 

milhões por ano.  Sendo a qualidade sanitária das sementes um dos aspectos 

que mais tem merecido atenção nos sistemas produtivos e comércio agrícola, 

considerando os reflexos negativos que a associação de patógenos com 

sementes pode gerar. 

 As sementes se tornaram um dos principais agentes de disseminação de 

doenças a longas distâncias, tornando-se imprescindível a identificação e 

quantificação de agentes patogênicos, para a determinação da significância da 

fonte de inóculo.  

No atual cenário agrícola, o método mais utilizado no controle de doenças 

de plantas é o controle químico. Todavia, de acordo com Ghini e Kimati (2000) o 

uso indiscriminado de defensivos agrícolas no controle de doenças de plantas 

pode causar sérios riscos à saúde humana e contaminação do meio ambiente, 

além dos possíveis problemas de resistência de fitopatógenos. 

Na busca de alternativas menos agressivas, extratos de plantas tem sido 

utilizado com sucesso no controle de fungos fitopatogênicos (Silva et al., 2006). 

Uma das funções que compõem estes extratos (os metabólitos secundários) é 

fornecer proteção às plantas contra o ataque de organismos patogênicos (Taiz 

e Zeiger, 1991). Tem sido verificado que muitos dos extratos de plantas 

apresentam propiedades antifúngicas (ALFENAS et al., 1982). 

A planta medicinal eucalipto (Eucalyptus citriodora Hooker M.) possui na 

sua composição química compostos secundários como o citronelol 

(aproximadamente 85%) (Coutinho, 1996). O entendimento das propriedades 

antimicrobianas e/ou elicitoras dos compostos secundários presentes nessa 

planta medicinal podem contribuir para a aquisição de novas técnicas de controle 

de doenças de plantas. 

Diante ao exposto objetivo do trabalho foi avaliar a influência de diferentes 

doses do óleo essencial de Eucalipto citriodora no tratamento de sementes de 

feijão caupi cv. corujinha.  
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Metodologia 

O experimento foi conduzido no laboratório de sementes e fitopatologia 

da Católica do Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais em Palmas 

– TO, localizado na Rodovia TO 050, Loteamento Coqueirinho, Lote 7. Com 

coordenadas geográficas 48º16’34” W e 10º32’45” S. Entre os meses de agosto 

e setembro de 2018.   

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 5 

tratamentos, sendo as doses do óleo essencial: T1 - 0; T2 - 0,5; T3 - 1,0; T4 - 

1,5 e T5 - 2,0%, com 4 repetições. 

 As sementes de feijão utilizadas neste teste foram do tipo caupi cultivar 

corujinha, provindas da Fazenda Videira município de Miracema-TO, safra 2017. 

Já o óleo de eucalipto foi obtido na empresa Quinarí - casa das essências, com 

concentração média de 75% de citronela. Para tratar as sementes, as 

respectivas dosagens foram preparadas em beckers, diluindo óleo em água 

destilada com auxílio do dispersante Tween 80 a 1%.  Após, as sementes foram 

emergidas na solução e deixadas por cinco minutos. 

Para obter a incidência dos fungos, foi utilizado o teste de sanidade 

(método de incubação) “blotter test” segundo Brasil (2009), onde as sementes já 

tratadas foram dispostas em caixas previamente esterilizadas do tipo gerbox 

com papel filtro em dupla camada, de forma individual em fileiras, totalizando 40 

por caixa,  com espaçamento médio de 1cm, mantendo-se umidecido com água 

destilada. As caixas foram tampadas com tampas transparentes de modo a 

manter as condições de umidade e possibilitar a entrada de luz. Após, mantidas 

em câmara germinadora do tipo Mangelsdorf por 14 dias, sob fotoperíodo de 

12h, à temperatura de 25 ± 2°C e a umidade mantida através da observação 

diária. 

A identificação dos fungos, em nível de gênero, presentes nas sementes 

de feijão, foi feita através de e microscópio ótico, com da confecção de lâminas 

para observação das estruturas fúngicas, com base na bibliografia a 

especializada (Barnett e Hunter, 1998). Na ocasião, foi efetuada a quantificação 

percentual da incidência de fungos (BRASIL,1992). 
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Resultados e Discussão 

Conforme apresentado na tabela 1, o fungo Aspergillus niger e Penicillium 

sp. apresentaram maior incidência na dosagem 1,0% do óleo de E. citriodora, 

com 82,5 e 150% respectivamente. Segundo OLIVEIRA et al. (1997) ao realizar 

o teste de sanidade, observou que o nível de ocorrência dos fungos de 

armazenamento do gênero Aspergillus e Penicillium, em sementes não tratadas 

aumentam durante o período de armazenamento.  

As menores incidências de Aspergillus niger e Penicillium sp. foram 

obtidas nas concentrações 2 e 1,5% do óleo de eucalipto. 

Segundo Reis et al. (1999), muitos fungos contaminantes crescem 

rapidamente, tais como, Aspergillus spp. e Rhizopus spp., podendo dificultar a 

identificação e a quantificação de fungos de crescimento lento, de tal forma que 

a incidência pode ser subestimada.  Resultados que divergem daqueles obtidos 

neste trabalho, onde o fungo Rhizopus sp. quando comparado aos demais, 

apresentou a menor incidência, com nenhuma infestação nas dosagens 0%, 

1,5% e 2,0%. 

Tabela 1 – Incidência fúngica em sementes de feijão caupi tratadas com 

diferentes doses do óleo essencial de Eucalipto citriodora.  

 

 O fungo Colletotrichum sp. considerado fitopatogênico, diferente dos 

demais que acometem órgãos de armazenamento, apresentou valores 

significativos, com maior infestação de 52,2% em dose de 0,5% e menor 

infestação de 7,5% em dose de 0%. Contrapondo a análise efetuada por Silva e 

Silva (2000), onde obteve através da inoculação de Colletotrichum 
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lindemuthianum, um reduzido número de sementes contaminadas e dessa forma 

os dados obtidos deixaram de ser apresentados no trabalho. 

 

Conclusão 

As maiores incidências foram ocasionadas pelos fungos Penicillium sp. e 

Aspergillus flavus. 

O fungo Rhizopus sp. apresentou a menor incidência quando comparado 

aos demais. 

O fungo Colletotrichum sp. apresentou valores significativos, com maior 

infestação de 52,2% em dose de 0,5% e menor infestação de 7,5% em dose de 

0%. 

E as maiores porcentagens de sementes sadias foram obtidas nas 

dosagens 1,5 e 2%. 
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Resumo 
O experimento foi desenvolvido na área experimental da Católica do Tocantins, 
Campus de Ciências Agrárias e Ambientais. Com o objetivo de determinar o PAI 
(período anterior a interferência), PCPI (período de controle de prevenção a 
interferência) e PTPI (período total de prevenção a interferência) na cultura da 
cebolinha. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado com 14 
tratamentos e 4 repetições. Os tratamentos foram constituídos de dois grupos 
complementares (com convivência, sem convivência). A análise conjunta desses 
dois grupos/períodos forneceu as informações necessárias para determinar a 
época, a duração e o tipo de período crítico para a prevenção da interferência 
das plantas daninhas na cultura da cebolinha. (PAI), período total de prevenção 
à interferência foi determinado entre o dia 5° e 15° dia. O PCPI ocorreu entre os 
dias 15° e 21° e O PTPI foi determinado entre os dias 5° e 21°. 
Palavras-chave: Allium schoenoprasum; grau de interferência; plantas 

infestantes. 

Introdução 

           A cebolinha (Allium schoenoprasum), de origem europeia, representa um 

grande valor social, cultural e econômico no Brasil em função de ser um dos 

condimentos mais apreciados e utilizados por parte da população (Zárate, 2004). 

As plantas de cebolinha assemelham-se à cebola, porém, possuem 

características distintas, já que as mesmas possuem um arranjo arquitetônico 

diferente, com a formação intensa de perfilho, formando touceiras (Filgueira, 

2007). 

           A cebolinha é caracterizada por ser uma cultura exigente por solos férteis, 

com presença de irrigação, preferencialmente solos com presença de matéria 

orgânica (Heredia Z. et al., 2003). Nesse sentido, se qualquer um desses fatores 
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não for bem manejado, pode se ter grandes problemas com a presença de 

plantas invasoras, doenças, etc. 

           A interferência de plantas daninhas afeta direta e indiretamente plantas 

cultivadas (fins comerciais), pois, as mesmas competem por fatores essenciais 

para que a planta cultivada complete seu ciclo, como por exemplo, competem 

diretamente por água, nutrientes e luz. Indiretamente interferem na qualidade do 

produto final, no encarecimento das práticas agrícolas, etc. 

           Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo determinar o PAI 

(período anterior a interferência), PCPI (período de controle de prevenção a 

interferência) e PTPI (período total de prevenção a interferência) na cultura da 

cebolinha. 

 

Metodologia  

     O experimento foi desenvolvido na área experimental da Católica do 

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

de Palmas – TO, cujas coordenadas são 48°17'31.77"W e 10°17'2.80"S estando 

em uma altitude de 230 m. 

     O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado com 

totalizando 14 tratamentos com 4 repetições cada. Os tratamentos foram 

constituídos de dois grupos complementares, segundo os critérios de 

convivência inicial e final entre a cultura da cebolinha e as plantas daninhas. Em 

um deles, a cultura foi submetida permaneceu na presença de plantas daninhas, 

desde a emergência até diferentes estádios de seu ciclo de desenvolvimento 

0,7,14,21,28,35,42 dias após a emergência. Após essas etapas, as plantas 

daninhas foram retiradas do canteiro através de tratos culturais como capina e 

por se tratar de uma área relativamente pequena, por vezes essas plantas foram 

retiradas manualmente, e assim os mesmos foram mantidos limpos até a colheita 

da cebolinha. 

    Em outro grupo de tratamentos, a cultura permaneceu na ausência de 

plantas daninhas (sem convívio) desde a emergência até 0,7,14,21,28,35,42 

após a emergência. Após esses estádios a plantas daninhas foram deixadas em 

convivência com a cultura estabelecida. 
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    Cada canteiro foi dividido em 4 linhas de plantio, com espaçamento 

entre plantas de 0,20 cm e 20,0 cm entre as repetições. A distância entre 

parcelas foi de 40,0 cm, as bordas laterais foram desprezadas com 0,20 cm cada 

lado.  

     A colheita foi realizada manualmente o total de plantas de cebolinha 

da área útil de cada parcela, em seguida foram pesados individualmente cada 

tratamento.  

    Os tratamentos em que a cultura permaneceu por período inicial 

crescente na presença de plantas daninhas, foram utilizados para determinar a 

extensão do período inicial de convivência possível. Os tratamentos, em que a 

cultura permaneceu inicialmente crescente na ausência das plantas daninhas, 

foram utilizados para determinar o período final de sobrevivência possível. 

    A análise conjunta desses dois grupos/períodos forneceu as 

informações necessárias para determinar a época, a duração e o tipo de período 

crítico para a prevenção da interferência das plantas daninhas na cultura da 

cebolinha. 

 

Resultado e Discussão  

           De acordo com o gráfico 1 a presença de plantas daninhas não interferiu 

na produtividade da cebolinha, esta, por sua vez teve menor produção durante 

o convívio com as plantas daninhas.  

          Nesse sentido, este fator pode estar ligado/associado ao estresse que a 

cebolinha sofreu em função do convívio com as plantas indesejadas, estresse 

esse que induziu as plantas desse tratamento (com convívio) a 

crescerem/desenvolverem mais rápido e consequentemente produzirem maior 

número de folhas em relação as plantas mantidas fora do convívio com as 

daninhas (sem convívio).  

           Através do gráfico também foi determinado os períodos críticos de 

prevenção a interferência: período anterior à interferência (PAI), período total de 

prevenção à interferência (PTPI) e período crítico de prevenção à interferência 

(PCPI), onde os mesmos determinam o tempo em que efetivamente o controle 

das plantas daninhas deve ser efetuado (PITELLI & DURIGAN, 1984). 
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Gráfico 1. Determinação do PAI, PCPI e PTPI em relação ao peso das folhas da 

cultura da cebolinha. 

 

          O (PAI), período total de prevenção à interferência foi determinado entre 

o 5° e 15° dia, onde os tratamentos mantidos sem convencia apresentaram 

perda de produtividade a partir do 5° dia após a emergência, em retrospecto, 

os tratamentos mantidos sobre convivência apresentaram perda no peso das 

folhas somente a partir do 15° dia. 

          O (PCPI), denominado período crítico de prevenção a interferência 

ocorreu entre os dias 15° e 21° dias após a emergência.  

          O (PTPI), que é o período total de prevenção a interferência é 

estabelecido a partir do PAI e do PCPI, ou seja, ocorreu entre os dias 5° e 21°. 

          Segundo Soares et al., que também realizou trabalhos com a cebola, a 

presença de plantas daninhas interferiu na produtividade, o mesmo obteve 

perdas de até 91% de sua produção, o que diverge dos resultados obtidos 

neste trabalho. 

 

Conclusão 

          O (PAI), período total de prevenção à interferência foi determinado entre 

o  5° e 15° dia, onde os tratamentos mantidos sem convencia apresentaram 

perda de produtividade a partir do 5° dia após a emergência, em retrospecto, 
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os tratamentos mantidos sobre convivência apresentaram perda no peso das 

folhas somente a partir do 15° dia. 

          O PCPI ocorreu entre os dias 15° e 21°. 

          O PTPI foi determinado entre os dias 5 e 21. 
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Resumo 

O experimento foi conduzido na Católica do Tocantins, Campus  de Ciências 

Agrárias e Ambientais, em Palmas – TO. Com o objetivo de avaliar a incidência 

de fungos presentes em sementes de feijão caupi tratadas com diferentes 

fungicidas e inseticidas. O delineamento experimental utlizado foi inteiramente 

casualizado com 4 tratamentos, sendo: T1 – testemunha (sem nenhum 

tratamento), T2- Standak Top®, T3 – Vitavax® e T4 – Cropstar® com 5 

repetições. As sementes foram tratadas com as doses recomendadas para a 

cultura e, após dispostas em caixas tipo gerbox incubadas em substrato de papel 

(blotter test) mantidas em estufa durante 15 dias. As sementes analisadas 

apresentaram quatro gêneros: Aspergillus Flavus, Aspergillus Niger, Rhizopus 

sp. e Penicillium sp.. O tratamento com Vitavax® apresentou o maior número de 

sementes sadias com 50%, seguido pelo Cropstar® com 40,5%. O Aspergillus 

Flavus apresentou a maior incidência com 84,5% na testemunha. 

Palavras chaves: Vigna Unguiculata; Incidência; Aspergillus Flavus. 

 

Introdução 

                                                           
31Discentes do curso de Agronomia da Católica do Tocantins. Email : thayspso@gmail.com; 

fernandoleite.agronomia@gmail.com; cristian_scherer@hotmail.com; 

guilhermeagro88@gmail.com;  dom_tec@live.com  

²Docente do Curso de Agronomia da Católica do Tocantins. Email: flavia.fernandes@catolica-to.edu.br 

 

 

mailto:fernandoleite.agronomia@gmail.com
mailto:guilhermeagro88@gmail.com


 

 

255 

O feijão caupi (Vigna unguiculata) é uma planta de fácil adaptação, 

possui ciclo curto, alta resistência hídrica, baixa exigência nutricional e tolerância 

a altas temperaturas. No Brasil, historicamente, a produção de feijão-caupi 

concentra-se nas regiões Nordeste (1,2 milhão de hectares) e Norte (55,8 mil 

hectares) do país. O feijão-caupi contribui com 35,6 % da área plantada e 15 % 

da produção de feijão total (feijão-caupi + feijão-comum) no país. A 

produçãmédia na sefra 2017/2018 foi 1.735kg/ha(CONAB,2018). Entre os mais 

importantes fatores da baixa produtividade, encontram-se as doenças que, em 

alguns casos, constituem fator limitante da cultura. Segundo Maffia et al. (1988), 

aproximadamente 108 fungos, 24 nematóides, 19 vírus e 17 bactérias são 

citados como patógenos do feijoeiro. Dentre os agentes patogênicos que podem 

associar‐se às sementes de plantas, os fungos formam o maior grupo, seguidos 

das bactérias e, em menor proporção, dos vírus e dos nematóides (MACHADO, 

1988).   

Segundo CHOUDHURY (1982), As sementes, estacas, bulbos, 

tubérculos, etc., são órgãos de propagação vegetal e eficientes veículos de 

disseminação de fitopatógenos em campos agrícolas. Como as sementes 

contribuem com aproximadamente 90% para a propagação das culturas, muitos 

fungos, bactérias, virus e alguns fitonematóides podem apresentar-se 

associados as mesmas, causando severos danos as culturas. Estes 

fitopatógenos, em condições favoraveis, sobrevivem nas sementes de um ano 

para outro; ou por período mais longo durante o armazenamento. 

O tratamento químico de sementes tem‐se tornado importante 

procedimento na produção agrícola, por diversas razões: controlar de maneira 

eficiente muitos dos fitopatógenos não só na semente, mas também no solo, e 

em alguns casos, na parte aérea das plantas (MACHADO, 2000).  

Portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a incidência de fungos 

presentes em sementes de feijão caupi tratadas com diferentes fungicidas e 

inseticidas. 

 

Metodologia 

O experimento foi conduzido entre os meses de agosto e setembro de 

2018, no laboratório de Sementes do Campus de Ciências Agrarias e Ambientais 
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da Católica do Tocantins- Palmas, Tocantins, com coordenadas 10°17’02” S  

48°17’08”W.   

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 4 

tratamentos, sendo: T1 – testemunha (sem nenhum tratamento), T2- Standak 

Top® (500 ml/100kg de sementes), T3 – Vitavax®(1,75 L/100kg de sementes)  e 

T4 – Cropstar®(  0,5 a 1,2 L/100kg de sementes) com 5 repetições. 

As sementes de feijão utilizadas são do tipo caupi cv. BRS Tapaihum, 

conhecido popularmente como Feijão Caupi Preto, obtidas da Fazenda Novo 

Horizonte, localizada no município de Pedro Afonso do Tocantins, safra 

2017/2018. 

O método de incubação se deu segundo Brasil (2009), utilizando o “blotter 

test”. Foram utilizadas caixas de acrílico tipo “gerbox”, previamente desinfetadas 

com álcool a 70%, após forradas com duas folhas de papel filtro umedecido.  As 

sementes tratatadas foram dispostas nas caixas totalizando 50 sementes por 

repetição. Após, as caixas foram incubdas em câmara de germinação tipo 

Mangelsdorf com  temperatura média de ±20°C e  60% de umidade por 15 dias. 

Após este período procedeu-se a avaliação para detecção e identificação 

das estruturas fúngicas com o auxílio do microscópio e de literatura 

especializada (Barnett & Hunter, 1998).  

 

Resultados e Discussão 

Na tabela 1 está disposta a incidência  fungica em sementes de feijão 

caupi cv. BRS Tapaihum, tratadas com diferentes fungicidas e inseticidas. O 

tratamento com o produto Vitavax® apresentou a menor incidência fungica com 

50% das sementes sadias.   

Para o fungo Rhizopus sp. as maiores incidências foram obtidas com os 

tratamentos Vitavax Thiram® e Standak Top®. Os dados do tratamento Vitavax 

Thiram divergem dos resultados apresentados por Bittencourt et al. (2007) onde 

avaliando eficiência do fungicida no tratamento de sementes de amendoim, 

observou redução de 81,5 e 74,1% respectivamente, na incidência de Rhizopus 

sp.. 

Tabela 1 – Incidência fungica em sementes de feijão caupi tratadas com 

diferentes fungicidas e inseticidas. 



 

 

257 

Tratamentos 
Incidência fungica (%) 

Aspergillus Flavus Aspergillus Niger Rhizopus sp. Penicillium sp. Sadias 

testemunha 84,5 2,5 5,5 0 32,5 

Standak Top® 75 0 10 1,5 38,5 

Vitavax -Thiram® 58,5 5,5 10 1 50 

Cropstar ® 74 2 7,5 1 40,5 

  

A incidência do gênero Aspergillus foi menor quando se utilizou o 

tratamento Standak Top, com 75% das sementes infestadas. Resultados obtidos 

por Potim (2011), mostram que os produtos testados reduziram a incidência de 

Aspergillus spp. comparado com a testemunha, com destaque para o fungicida 

Standak Top ® que controlaram 100% do patógeno. 

As sementes de feijão caupi tratadas com diferentes fungicidas e 

inseticidas apresentaram a incidência apenas de fungos de armazenamento dos 

gêneros Aspergillus, Penicillium e Rhizopus. Segundo Choudhury (1987) e 

Lucca-Filho (1995) afirmam que os danos causados pelas espécies de 

Aspergillus e Penicillium são variáveis, como: perda de germinação, 

descoloração das sementes, aumento da taxa de ácidos graxos, aquecimento 

da massa de sementes e produção de toxinas. 

 

Conclusão 

O maior numero de sementes sadias foi obtido no tratamento com Vitavax -

Thiram®. 

A testemunha apresentou maior incidência fungica, sua maioria do gênero 

Aspergillus com 87% de infestação. 

A microflora fungica das sementes apresentou apenas fungos de 

armazenamento dos gêneros: Aspergillus, Penicillium e Rhizopus. 
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RESUMO 

 O principal intuito esclarecer através de uma breve revisão da literatura, o 
histórico da “mosca dos chifres”, a descrição, morfologia, ciclo biológico, a 
dinâmica populacional, o desenvolvimento, os prejuízos causados pela mosca e 
as alternativas de controle da infestação. A entrada da praga no Brasil ocorreu 
época em que a sanidade animal era deficitária, assim, nos tempos atuais, a 
mosca se tornou um motivo de grandes prejuízos, principalmente na atividade 
pecuária na qual são os bovinos os principais hospedeiros da mosca. Desta 
forma, é importante aprimorar nossos conhecimentos através de revisão 
bibliográfica afim de conhecer os métodos de controle que sejam práticos, sem 
agressão ao meio ambiente e viáveis economicamente, com o propósito de que 
o produtor obtenha o controle da praga, para obter um padrão razoável de 
sanidade animal no rebanho e assim reduzir os prejuízos oriundos da infestação 
da praga. 
Palavras-chave: sanidade animal; produção; hematófago. 

 

INTRODUÇÃO 

 Oriunda da França, a “Mosca dos Chifres” foi introduzida acidentalmente 

em países onde a bovinocultura de corte estava em expansão. Primeiro 

implantou-se nos EUA através de grandes carregamentos de gado vindos da 

região sul da Europa em meados do século XIX (BRITO et al. 2005). Entrou em 

território brasileiro pelo estado de Roraima nos anos de 1976 e 1977, a dispersão 

foi facilitada pelo transporte em rotas de comercialização de gado. Atualmente a 

mosca dos chifres encontra-se distribuída em todo território brasileiro (ALMEIDA 

et al. 2010) 

A "mosca-dos-chifres" (Haematobia irritans irritans) é uma pequena 

mosca hematófaga que ataca quase exclusivamente os animais da espécie 

bovina e, nas regiões onde ocorre, é considerada a maior praga da 
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bovinocultura. Age, aplicando várias picadas dolorosas e incessantes para se 

alimentar, acredita-se que o real prejuízo causado pela mosca não está no 

sangue que ela retira, mas sim na irritação, dor e agitação causado pela mesma, 

aonde o animal não consegue comer, beber água e descansar da forma 

adequada, ocasionando grande perda de peso pelo estresse gerado. (HONER, 

et al; 1990). 

A infestação da H. irritans tem impacto negativo sob a produção e 

desempenho de bovinos de corte, para Jorge, Rosa e Santos (2016) a H. irritans 

é um dos principais ectoparasitas de bovinos e apresenta um grande impacto 

econômico. A ação perturbadora nos touro acarreta o baixo desempenho sexual 

e redução do libido e o grande número de picadas recebidas diariamente, pode 

afetar a qualidade do couro devido à reações infecciosas da pele do animal, as 

lesões podem ainda se tornar infectadas por outros organismos como bactérias 

ou moscas, além de ser irritantes em si (HUNER et al; 1990; BRITO et al; 2005). 

 Assim, alternativas para controlar a infestação devem ser utilizadas, o 

controle químico constitui uma estratégia bastante utilizada, embora sua 

utilização apresentam barreiras que constituem objeto de estudo (Barros et al. 

2012), devido à resistência, outros princípios ativos são buscados, para facilitar 

o combate à praga. 

 Outra possibilidade para controlar a H. irritans é o controle biológico, com 

o auxílio do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) em 

1985 foi implantado um programa de controle baseado na importação do besouro 

africano “Rola-Bosta” (Onthophagus gazela), componente essencial do 

programa por sua capacidade de destruição de massas fecais nas pastagens 

(BRITO, et al 2005). O besouro foi escolhido por ser o mais efetivo em sistemas 

de controle biológico (BRITO et al. 2005); sem dúvida, com o tempo outras 

espécies terão que ser importadas, para atuar em outras condições biológicas 

do Brasil. 

Devido ao impacto negativo gerado na produção, principalmente de gado 

de corte, a busca por alternativas para o controle e a proliferação da Haematobia 

irritans irritans, são importantes e fundamentais. Dessa forma é imprescindível 

buscar nos registros científicos os resultados relatados sobre as medidas 

disponíveis tanto no controle químico como no controle biológico com 
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predadores naturais da mosca. Essa revisão bibliográfica tem como objetivo 

apresentar a importância e as possibilidades de controle da mosca dos chifres, 

afim de subsidiar novos estudos e gerar condições e estratégias que auxiliem na 

melhoria da sanidade animal.  

 

METODOLOGIA 

Esse trabalho foi elaborado a partir de uma revisão da literatura nas base 

de dados em Periódicos da Capes, no período entre 1990 e 2018. As palavras-

chave utilizadas foram “mosca dos chifres” e “Haematobia irritans” e suas 

correspondentes em inglês, “horn fly” e “Haematobia irritans”. Somando-se todas 

as bases de dados, foram encontrados 57 artigos. Após a leitura prévia dos 

resumos dos títulos dos artigos, notou-se que alguns deles se repetiram nas 

diferentes bases e outros não preenchiam os critérios deste estudo. Dessa 

forma, foram excluídos os que não diziam respeito ao propósito deste estudo e 

selecionados os artigos que preenchiam os critérios propostos como histórico, 

caracterização, efeito da mosca dos chifre no desempenho de bovinos de corte 

e controle químico e biológico utilizado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O prejuízo causado pela H. irritans vai além da qualidade do couro dos 

animais infestados, Guglielmone et al. (1999), destaca que o grande número de 

picadas sofridas pelo animal acarreta uma reação local na pele podendo torná-

la grossa e inflexível e, portanto, de menor qualidade (BRITO, et al. 2005). Já 

Jorge, Rosa e Santos (2016) destacam prejuízos econômicos visto que animais 

tratados com antiparasitário e controle estratégico de piretróides obtiveram 0,100 

kg a mais de ganho de peso. 

Segundo Winslow (1992), no gado europeu, a irritação provocada pelas 

picadas constantes e dolorosas de H. Irritans faz com que os animais percam o 

interesse em se alimentar e não descansassem, reduzindo assim, o ganho de 

peso em até 225g/dia. Apesar do pouco tamanho, o dano causado pelo 

parasitismo da H. irritans deve-se ao grande número de indivíduos que 

frequentemente parasitam o mesmo animal. Em situação de intensa infestação, 

pode-se observar “nuvens” de até 5.000 moscas por animal, que acarretam 
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prejuízos consideráveis sobre o desempenho produtivo e reprodutivo, 

principalmente dos touros (Silva Netto at al., 1990). 

No Brasil, a perda de peso vivo em função da ação das mosca-dos-chifres 

calculada por Honer e Gomes (1990), permite estimar que um animal com uma 

infecção média anual de 500 moscas podem sofrer perda de peso vivo anual de 

aproximadamente 40 kg/ano. Os autores, afirmam, ainda que a perda de peso e 

ganho zero foram consequências principalmente da ação irritante da mosca e 

não da perda de sangue. 

Bianchin e Alves (2002), observaram uma tendência das vacas tratadas 

com inseticidas para controle de H. irritans, assim como suas crias, de ganharem 

mais peso do que os animais do grupo de controle, embora a diferença entre os 

grupos não tenha sido significativas. 

Todas as observações sobre o ciclo biológico da “mosca-dos- chifres” e 

sua dinâmica populacional levam à conclusão de que qualquer método de 

controle deste parasita deve concentrar-se no ponto mais crítico do seu 

desenvolvimento, que são as fezes dos bovinos, pois deve-se tentar a busca de 

métodos que aumentem a mortalidade natural nesta fase (Honer et al., 1990).  

O controle desta praga não está restrito somente ao uso de produtos 

químicos, vários estudos vem sendo desenvolvido no sentido de se buscar 

possíveis controladores biológicos como predadores ou parasitóides de H. 

irritans (BARROS et al. 2012). Algumas famílias de coleópteros apresentam bom 

potencial de predação sobre pupas de H. irritans, como Histeridadae, Hidrofilidae 

e Stafamilidae e outros controladores biológicos, principalmente Spalangia 

migroaema e Spalangia Cameron  (BRITO, et al. 2005). 

 O controle biológico que é menos prejudicial ao animal, porem o processo 

de combate da mosca e mais demorado. Já o controle químico e mais eficaz pois 

de uma vez só você consegue neutralizar as moscas nos animais, porem casos 

resistência são relatados o que pode comprometer o controle. 

 

CONCLUSÃO 

A H. irritans é um parasita que acarreta muitos maléficos na criação de 

bovinos de corte, visto que o Brasil tem uma grande infestação destes parasitas, 

é importante o conhecimento das formas de controle da infestação.  
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Resumo 
A cebolinha é condimento, muito apreciado pela população e cultivada em muitos 
lares brasileiros. A cultura da cebolinha está sujeita a uma série de fatores que 
podem influenciar o seu desenvolvimento e produção. O grau de interferência 
normalmente é medido com relação à produção da planta cultivada e pode ser 
definido como a redução percentual da produção econômica de determinada 
cultura. Este trabalho teve como objetivo estimar o período anterior à 
interferência (PAI), o período total de prevenção da interferência (PTPI) e o 
período crítico de prevenção da interferência (PCPI) na cultura da cebolinha. O 
experimento foi conduzido entre os meses de setembro e outubro de 2018, na 
Católica do Tocantins. Os tratamentos foram constituídos de dois grupos 
complementares, segundo critérios de convivência inicial e final entre a cultura 
da cebolinha e as plantas daninhas. O delineamento utilizado foi inteiramente 
casualizado, com 14 tratamentos e 4 repetições, com os resultados da 
produtividade foi confeccionado um gráfico para determinar a interferência 
ocasionada por plantas daninhas na cultura da cebolinha. O período PAI ocorreu 
entre o 5º a 15º DAE é o período PCPI ocorreu do dia 15º DAE a 21º DAE.  
Palavras-Chaves: interferência; grau de interferência; Allium fistulosum. 

Introdução 

A cebolinha comum (Allium fistulosum L.), originária da Sibéria, é 

condimento, muito apreciado pela população e cultivada em muitos lares 

brasileiros (Makishima, 1993; Filgueira, 2000). A cultura da cebolinha está sujeita 

a uma série de fatores que podem influenciar o seu desenvolvimento e produção. 

Entre estes, as plantas daninhas podem promover perdas na produtividade 

devido à competição por fatores limitados no meio (luz, nutrientes e água), 

dificultando assim a colheita, além de atuarem como hospedeiras de pragas e 

doenças e exercerem pressão de natureza alelopática (PITELLI, 1985). 

O grau de interferência normalmente é medido com relação à produção 

da planta cultivada e pode ser definido como a redução percentual da produção 

econômica de determinada cultura, provocada pela interferência da comunidade 

infestante (Pitelli, 1985). O grau de interferência depende de características da 
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cultura, como variedade ou espécie, espaçamento e densidade de plantio; de 

características da comunidade infestante, como composição específica, 

densidade e distribuição; de características do ambiente, referentes às 

condições edáficas, climáticas e de manejo do sistema agrícola; e da época e 

duração do período de convivência entre planta daninha e cultura (BLEASDALE, 

1960). 

O grau de competição entre plantas daninhas e cultura pode ser alterado 

em função do período em que a comunidade estiver disputando determinado 

recurso. No início do ciclo de desenvolvimento, a cultura e as plantas daninhas 

podem conviver por determinado período sem que ocorram danos à 

produtividade da cultura (Brighenti et al., 2004). Nessa fase, denominada período 

anterior à interferência (PAI), o meio é capaz de fornecer os recursos de 

crescimento necessários à comunidade (VELINI, 1992). 

O segundo período, denominado de período total de prevenção da 

interferência (PTPI), é aquele, a partir da emergência, quando a cultura deve 

crescer livre da presença de plantas daninhas para que sua produtividade não 

seja alterada (Brighenti et al., 2004). A partir desse período, as plantas daninhas 

que se instalarem não irão interferir de maneira a reduzir a produtividade da 

cultura, pois esta já apresenta capacidade de suprimir as plantas concorrentes.  

O terceiro período, denominado de período crítico de prevenção da 

interferência (PCPI), corresponde à diferença entre o PAI e o PTPI, sendo a fase 

em que as práticas de controle deveriam ser efetivamente adotadas para 

prevenir perdas na produtividade das culturas (EVANS et al., 2003).  

Dessa forma, objetivou-se com este trabalho estimar o período anterior à 

interferência (PAI), o período total de prevenção da interferência (PTPI) e o 

período crítico de prevenção da interferência (PCPI) das plantas daninhas na 

cultura da cebolinha. 

 

Metodologia 

O experimento foi conduzido na área experimental da Faculdade Católica 

do Tocantins – Campus de Ciências Agrarias e ambientais, localizada na cidade 

de Palmas – Tocantins.  
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 Os tratamentos foram constituídos de dois grupos complementares, 

segundo critérios de convivência inicial e final entre a cultura da cebolinha e as 

plantas daninhas. Em um deles, a cultura permaneceu na presença de plantas 

daninhas de infestação natural na área, desde a emergência até diferentes 

estágios de seu ciclo de desenvolvimento: 0, 07, 14, 21, 28, 35 e 42 dias após a 

emergência da cultura. Após isto, as plantas daninhas são removidas das 

parcelas através de capinas manuais, sendo mantidas sem infestação até a 

colheita. 

 Em outro grupo de tratamento, a cultura permanece na ausência de 

plantas daninhas desde a emergência até 0, 07, 14, 21, 28, 35 e 42, dias após 

emergência. Após estes estádios, as plantas daninhas que emergiram são 

deixadas conviver com a cultura até a colheita. 

 O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, com 7 parcelas e 

04 repetições para o tratamento mantido com infestação e para o tratamento 

mantido sem infestação de plantas daninhas, totalizando 14 parcelas. Cada 

canteiro foi constituído em quatro linhas de plantio, com espaçamento entre 

plantas de 0,20 centímetros e 20,0 centímetros entre repetições. A distancia de 

uma parcela para outra foi de 40,0centímetros, e foi desprezada as bordas das 

laterais em 0,20 centímetros para cada lado.  

A colheita foi realizada manualmente o total de plantas de cebolinhas de 

cada parcela, separada pelas repetições, assim foram separadas para pesagem. 

Os tratamentos que foram utilizados para por períodos iniciais crescentes 

na presença de plantas daninhas, foram usados para determinar a extensão do 

período inicial de convivência possível. Os tratamentos, em que a cultura 

permaneceu por períodos crescentes na ausência das plantas daninhas, 

serviram para determinar o período final de convivência possível.  

A analise conjunta destes dois períodos forneceram informações para se 

determinar a época, a duração e o tipo do período critico para a prevenção da 

interferência das plantas daninhas de folhas largas na cultura da cebolinha.  
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Resultados e Discussão 

Os resultados referentes às variáveis determinadas no final de cada 

período de controle ou convivência demonstraram haver diferenças, conforme 

apresentadas no gráfico 01. 

Gráfico 1 Determinação do PAI, PCPI e PTPI em relação ao peso de produtividade da 

cultura da cebolinha.  

  

*Demonstrativo da convivência e sem convivência de plantas daninhas, na cultura da 

cebolinha.   

A interferência de plantas daninhas não interferiu diretamente no peso 

produtivo das folhas da cebolinha, quando comparadas com os tratamentos 

mantidos no limpo durante todo o período. Pode ter havido uma indução, ou seja, 

pela planta está sendo estressada ela se desenvolveu muito rápido assim, não 

havendo queda da produtividade.  

O período denominado anterior à interferência (PAI), ocorreu entre o 5º e 

15º dia, onde o tratamento mantido sempre no limpo começa ocorrer uma queda 

de peso nas folhas, e o tratamento mantido sempre no sujo aumento no peso 

das folhas. Diverge dos resultados de estudos realizados em cebola por Soares 

et al. (2003), que apresenta que a convivência das plantas daninhas durante os 

primeiros os primeiros dias reduzi a produtividade da cebola.  
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O período denominado de período crítico de prevenção da interferência 

(PCPI), foi identificado que ocorreu entre o 15º a 21º DAE, quando se inicia a 

queda de pesos.  

Conclusões 

Conclui-se que houve perda de peso quando o tratamento foi mantido no limpo 

e ganho de peso de folhas quando os tratamentos foram mantidos no sujo. O 

período PAI ocorreu entre o 05º a 15º DAE é o período PCPI ocorreu do dia 15º 

DAE a 21º DAE.  
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RESUMO 

O sistema plantio direto é uma técnica de cultivo que traz benefícios ao solo. O 
manejo de plantas de cobertura exerce papel primordial para uma melhor 
sustentabilidade na produção, principalmente quando se visa a produção de 
palhada no solo. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade 
de matéria seca na superfície do solo proporcionada por diferentes plantas de 
cobertura. O experimento foi implantado na estação experimental da Faculdade 
Católica do Tocantins, em Palmas-TO, em delineamento de blocos casualizados, 
com cinco cultivos de plantas de cobertura e seis repetições. As plantas 
utilizadas foram Panicum maximun cv Mombaça, Panicum maximun cv Massai, 
Urochloa brizantha cv. Marandú sem corte, Urochloa brizantha cv. Marandú com 

corte, Milheto (Pennisetum glaucum). O capim Marandú apresentou maior 

quantidade de palhada no solo, no entanto, o milheto apresentou maior 

resistência à decomposição. 

Palavras-chave: Palhada; Cobertura do solo; Milheto.  

 

INTRODUÇÃO 

O Sistema de Plantio Direto (SPD) é uma técnica de cultivo 

conservacionista que se fundamenta num limitado revolvimento do solo, na 

manutenção da cobertura permanente do terreno e na rotação de culturas. Neste 

contexto, faz-se necessário a busca por plantas de cobertura de solo capaz de 

se adaptar aos diferentes ambientes edafoclimáticos (ALVARENGA, et al., 

2001). 

Essas plantas de cobertura são um fator de proteção contra processos 

erosivos, lixiviação de nutrientes, dentre outros fatores que podem causar efeitos 

negativos ao solo. A parte aérea dessas plantas proporciona uma barreira física 

de cobertura, no mais, apresentam um sistema radicular profundo, capaz de 
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melhorar atributos físicos, químicos e biológicos do solo. Por isso, é importante 

a camada de palhada sobre a superfície do solo, a fim de conservar e evitar 

efeitos negativos (EMBRAPA, 2017). Diante disso, o objetivo deste trabalho foi 

avaliar a produtividade de matéria seca na superfície do solo por diferentes 

plantas de cobertura para plantio direto. 

 

METODOLOGIA  

O experimento foi conduzido na estação experimental da Faculdade 

Católica do Tocantins, localizada no município de Palmas – TO, cujas 

coordenadas são 48°17'31.77"W e 10°17'2.80"S, em altitude de 230 metros. O 

clima do Tocantins, de acordo com Köppen, é do tipo AW – Tropical de verão 

úmido e período de estiagem no inverno, sendo o mês mais chuvoso janeiro o 

mais seco agosto, onde a precipitação média anual apresenta variação em torno 

de 1.500 a 2.100 mm. 

O solo da área apresenta-se como Cambissolo háplico, raso, com altas 

quantidades de pedregulhos e com textura franco-argilo-arenosa, com as 

seguintes características físicas e químicas (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Resultados da análise química do solo da área experimental. 

pH MO 
P-

Mel-1 
K Ca2+ Mg2+ Al2+ H+Al CTC V AREIA 

 SILT

E 

ARGIL

A 

H2O g dm-3 mg dm-3 cmolc/dm-3 %  g kg-1 

6,46 
12,0

2 

28,2

8 
0,3 1 0,56 0 1,14 3,26 

57,0

6 
603 

 
146 251 

1Extratos: P, K,  em Mehlich 1; Ca, Mg, e Al trocáveis em KLC – 1N; H+Al em solução SMP; pH em água; 

MO por oxidação: Na2Cr2O74N+H2SO410N; Prem, fósforo remanescente em solução de CaCl2 10 mmol L-1 

e 60 mg P 1:10. 

 

O delineamento utilizado foi em Blocos Casualizados (DBC), em esquema 

fatorial 5x2, sendo cinco tipos de cultivo de plantas de cobertura e duas épocas 

de coleta, com seis repetições. As plantas de cobertura utilizadas foram Panicum 

maximun cv Mombaça, Panicum maximun cv Massai, Urochloa brizantha cv. 

Marandú sem corte, Urochloa brizantha cv. Marandú com corte e Milheto 
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(Pennisetum glaucum. A retirada da parte superior do tratamento Marandú com 

corte foi 77 dias após o plantio. 

A semeadura foi feita no dia 07 de novembro de 2017 com espaçamento 

entre linhas de 30 cm, com 1,89 g.linha-1 de semente de Marandú e Mombaça, 

2,1 g.linha-1 para Massai e 4,2 g.linha-1 para milheto. O valor cultural (VC) das 

sementes de capim era de 40% e as sementes de milheto apresentavam 70% 

de germinação. 

As plantas foram dessecadas com 90 dias após a germinação e realizado 

o tombamento com um pedaço de madeira. Para a avaliação da produtividade, 

foram coletadas duas amostras por bloco, com o auxílio de um quadro de 

madeira com as medidas de 50 X 50 cm, jogadas aleatoriamente na parcela. Foi 

feito o corte, 15 dias após a dessecação, retirando toda a palhada presente no 

quadro, colocando-os em um saco de papel. O material coletado foi levado para 

a estufa onde permaneceu por 72 horas a 65 ºC, e pesado em seguida. 

Após 45 dias da primeira coleta, foi realizada a segunda coleta utilizando 

a mesma metodologia. 

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

foram comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade, 

utilizando o programa SISVAR 5.6. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A análise de variância (Tabela 2) dos diferentes tipos de cultivo de plantas 

de cobertura e épocas de coletas dos dados demonstra a existência de 

diferenças significativas. 

Na primeira coleta pode-se observar (Tabela 3) que o capim que 

apresentou maior resultado em produtividade de matéria seca foi o Mombaça, 

que demonstra média superior aos demais analisados. Já os que obtiveram 

menor produtividade de matéria seca foi o capim Marandú com corte, não 

diferindo estatisticamente apenas do capim Massai. 

Em relação à segunda coleta observa-se que o capim Mombaça 

apresentou melhores produtividades de matéria seca, no entanto, não houve 

diferença em relação ao Milheto. O capim Marandú com corte foi o cultivo que 

apresentou menor produtividade de matéria seca. 
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Comparando as coletas, os dados demonstram que o Milheto foi o cultivo 

que mais manteve a produtividade de matéria seca sobre o solo, em ambas as 

épocas. De acordo com Pelá et al. (1990), constata que o Milheto é um material 

persistente no solo, devido a sua composição, que possui maiores teores de 

lignina e de celulose, tornando o mais resistente a decomposição.  

 

Tabela 2. Resultado da análise de variância da produtividade de matéria seca 

(kg.ha-1) nos diferentes tipos de cultivo de plantas de cobertura e épocas de 

coletas dos dados. 

FV GL QM 

CULTIVOS 4 30950,546* 

COLETA 1 8260,656** 

CULTIVO x COLETA 4 1342,600* 

BLOCOS 5 10585,721* 

ERRO 45 1.188.925,16 

C.V (%) 36.78   
* diferença significativa (P≤0,05); ** diferença significativa (P≤0,01) 

 

Tabela 3. Resultados médios de produtividade de matéria seca (kg.ha-1) dos 

diferentes tipos de cultivo de plantas de cobertura na primeira e segunda coleta 

dos dados. 

TIPOS DE CULTIVO 1ª COLETA 2ª COLETA 

 Mombaça 5955,42 Aa 4512,39 Ba 

 Massai 2477,88 Abc 2342,43 Ab 

 Marandú 3898,80 Ab 2622,11 Bb 

 Marandú c/corte 1236,72 Ac 336,15 Ac 

 Milheto 3108,61 Ab 3153,85 Aab 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula e minúscula não diferem entre si na linha e na 

coluna, respectivamente, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

O tratamento do Marandú com corte não houve significância, porém, 

apresentou diminuição na segunda coleta da produtividade de matéria seca em 

relação à primeira. A ausência de diferenças significativas se justifica pela baixa 

quantidade de matéria seca devido ao corte e também ao alto coeficiente de 

variação (36,78%). 

Os cultivos com capim Marandú e Mombaça foram os que apresentaram 

maiores perdas de matéria seca entre as amostras avaliadas. Segundo Scott et 
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al.  (1995), estabelece grupos de fragilidade para diversas culturas de cobertura, 

baseando-se nas constantes de decomposição. Quanto maior o índice de 

decomposição mais frágil é considerado o material. Por outro lado, de acordo 

com Aita e Giacomini (2003) a velocidade da decomposição de planta de 

cobertura é inversamente proporcional às relações C/N. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que o capim Marandú apresentou maior quantidade de 

palhada no solo, no entanto, o milheto apresentou maior resistência à 

decomposição. 
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Resumo 
O experimento foi conduzido na área experimental do campus de Ciências 
Agrárias e Ambientais da Católica do Tocantins – Palmas - TO, no período de 
setembro a novembro de 2017, com o objetivo de avaliar as características 
agronômicas de frutos de melão, cultivar Melão Amarelo, em função de 
diferentes densidades de plantio. O delineamento experimental utilizado foi o em 
blocos casualizados com três tratamentos compreendendo 3 densidades de 
plantio (T1 - 150x50 cm; T2 - 200x100 cm; T3 - 250x150 cm) com 6 repetições. 
Foi avaliado, o tamanho de ramos (TR), peso de frutos (PF), número de frutos 
(NF) e diâmetro de frutos (DF). A densidade de plantio não interferiu no tamanho 
de ramas, número de frutos e diâmetro de frutos. No entanto apresentou 
diferença estatística no peso de frutos nas densidades, 200x100 (T2), 250x150 
(T3) apresentando as maiores médias. 
Palavras Chaves: Cucumis melo; tamanho ramos; peso de frutos; 

espaçamento.  

Introdução 

          O melão (Cucumis melo L.) pertence à família Cucurbitaceae, sendo 

originário da África e da Ásia. Cultivado na Europa e Ásia desde os primórdios 

da era Cristã. No Brasil, foi introduzido pelos escravos no século XVI e mais 

recentemente (século XIX), introduzido novamente pelos imigrantes europeus, 

dando início à expansão da cultura nas regiões Sul e Sudeste. Nos últimos anos 

o país deixou de ser importador de melão europeu e passou a exportador. 

A variedade mais produzida e difundida no Brasil é o melão amarelo tipo 

inodorus, de origem espanhola, com frutos redondos, casca amarela, polpa 

espessa e resistente ao transporte e armazenamento. 

         Em 2013, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) foram colhidas, aproximadamente, 565.900 toneladas de 
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melões em uma área de produção de 22.021 ha, gerando um valor bruto de 

produção estimado em cerca de R$ 501,6 milhões (IBGE, 2013).   

           Segundo IBGE, na região Norte o Tocantins ocupa o 3° lugar com 792 

toneladas e 44 ha de melão, esses dados são da cidade de Formoso do Araguaia 

única produtora do fruto.  

            Os fatores mais estudados e que comprovadamente têm mostrado 

influência na qualidade dos frutos são: método e densidade de plantio (Bhella, 

1985, et.al), tipo de solo e clima (Costa, 1987, et al.), propriedades físicas do 

solo (Davis Junior & Scheers, 1971), maturação do fruto (Wyllie et al., 1996). 

Entretanto, a densidade de plantio tem sido alvo de pesquisas pelo fato de que, 

até pouco tempo, imaginava-se que a modificação da população de plantas só 

afetava a produtividade das culturas. Mas, tem-se mostrado que a densidade de 

plantio adequada tem proporcionado, além do aumento do rendimento, 

melhorias na qualidade e na tolerância do produto às condições pós colheita de 

manuseio e armazenamento (Chitarra, 1990). 

             Robinson & Decker-Walteres (1997) relataram que a determinação da 

densidade de plantio adequada em melão é muito importante. Quando a 

densidade é muito baixa, a quantidade de frutos comercializáveis é reduzida, 

principalmente pelo aumento do número de frutos queimados pelo sol, já nas 

populações muito elevadas, pode haver (Gill & Ali, 1960, et.al,) ou não (Costa et 

al., 1996) redução da qualidade dos frutos pela diminuição dos sólidos solúveis 

totais. 

          Deste modo com este trabalho, objetivou-se avaliar a influência das 

diferentes densidades de plantio na cultura do melão.  

 

Metodologia 

O experimento foi desenvolvido na área experimental agrícola da Católica 

do Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais, localizada no 

município de Palmas – TO. A classificação do clima é Aw segundo a Köppen e 

Geiger. 26.7 °C é a temperatura média em Palmas. 1760 mm é o valor da 

pluviosidade média anual. 295 mm é a diferença de precipitação entre o mês 

mais seco e o mês mais chuvoso. Ao longo do ano as temperaturas médias 

variam 2.1 °C. Setembro é o mês mais quente do ano com uma temperatura 
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média de 28.0 °C. 25.9 °C é a temperatura média de Junho. O solo e classificado 

como arenoso.  

Anteriormente à instalação do experimento, foram realizadas operações de 

preparo do solo, com uma aração, gradagem e capina. O delineamento 

experimental utilizado é o em blocos casualizados, com três tratamentos, sendo 

as diferentes densidades de plantio T1 - 200×100 cm, T2 - 150×50cm e T3 - 

250×150cm e 6 repetições. No plantio foi feita a adubação de NPK de acordo 

com a análise de solo da área e as necessidades da cultura.  

Foi realizada a coleta dos dados, utilizando fita métrica para medir o 

tamanho das ramas, feita a contagem do total de melões, foram retirados 

separadamente cada saco contendo os melões de seus respectivos tratamentos, 

e por último levados para o laboratório de sementes onde foram pesados na 

balança digital e utilizando paquímetro digital para medir o diâmetro, em que 

suas medidas foram expressas em centímetros.  

Os dados foram analisados no programa Assistat® com a finalidade de 

identificar se houve diferença entre os tratamentos através do Teste de Tukey 

5% e 1% de probabilidade. 

 

Resultados e Discussão 

Verificou-se efeito significativo da densidade de plantio, apenas para a 

relação dos pesos dos frutos. Para as demais características avaliadas, não 

houve diferença estatística. De acordo com a tabela 2, conforme aumentava os 

espaçamentos os pesos dos frutos eram melhores. Este trabalho diverge com o 

de alguns autores (Moreira et al., 2003) que observaram efeito significativo entre 

a produção e a densidade de plantio avaliadas. Isso deve possivelmente estar 

relacionado ao tipo de cultivar utilizado para cada experimento. 

Tabela 1. Resumo da análise de variância para, tamanho de ramos (TR), peso de frutos (PF), 

número de frutos (NF) e diâmetro de frutos (DF), em diferentes densidades de plantio. 

FATOR DE VARIAÇÃO 
QUADRO DE ANÁLISE 

TR PF NF DF 

Tratamentos 3,39ns 10,89** 0,25ns 0,36ns 

CV (%) 27,11   36,91 38,00 44,93 

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

probabilidade (0,01 =< p <0,05) e ns não significativo (p >= 0,05), respectivamente, pelo teste F. 
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De acordo com resumo do quadro de análise de variância, não existe diferença 

estatística, entre TR, NF e DF. Houve diferença estatística entre os pesos dos 

frutos (PF) entre os tratamentos estudados aos níveis de 1% de probabilidade 

pelo teste F. 

Tabela 2. Comparação estatística das médias para peso de frutos (PF) obtidos em 

diferentes densidades de plantio. 
 

      Densidades                    Peso de frutos 

1,5x0,5 0,50 B 

              2x1 1,35 A 

            2,5x1,5 1,59 A 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. 

De acordo com teste de média em relação ao peso dos frutos os 

espaçamentos 2x1 e 2,5x1,5 são estatisticamente iguais e foram os melhores 

nos pesos, em relação ao espaçamento 1,5x 0,5.  

No primeiro tratamento foi obtida a produtividade de 48.000 kg/ha, no 

segundo tratamento a produtividade foi de 78.000 kg/ha e no terceiro tratamento 

a produtividade foi de 56.000 kg/ha. 

 

Conclusão  

No espaçamento de 150x50, obteve-se frutos de menor peso, ao passo 

que, nos demais espaçamentos, foram obtidos frutos de maior peso.  

O peso médio de frutos do melão aumentou à medida que se aumentou as 

densidades de plantio. 
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Resumo 

A leishmaniose visceral (LV) é uma doença generalizada, que pode ser fatal 
quando não diagnosticada e tratada adequadamente. A principal forma de 
transmissão dar-se pela picada do vetor Lutzomyia longipalpis, do homem ao 
cão ou vice-versa. Conhecer a distribuição da doença, bem como os fatores que 
predispõe o desenvolvimento do vetor, faz-se necessário para que sejam 
implementadas políticas de controle e prevenção eficazes. Nesse sentido, o 
objetivo deste trabalho é verificar a ocorrência de casos em Tocantins, no 
período de 2015 a 2017. Trata-se de um estudo quantitativo, retrospectivo e 
descritivo, com base no registro de casos de LVH no Estado, utilizando os dados 
do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN do Ministério da 
Saúde. Nestes anos, foram registrados 686 casos novos de Leishmaniose 
Visceral Humana. O município de maior prevalência é Araguaína, com incidência 
de 59,36 casos/100.000 hab., seguido pela capital, Palmas, com incidência de 
22,34 casos/100.000 hab. O Tocantins é considerado uma área endêmica e de 
transmissão intensa, o que se deve ao clima tropical, à urbanização e 
periurbanização do meio rural e à grande quantidade de animais semi-
domiciliados, de rua e animais silvestres.  
Palavras-chave: doença negligenciada; doença vetorial; urbanização; zoonose. 

 

Introdução 

A Leishmaniose Visceral (LV), conhecida por calazar, é causada pelo 

protozoário Leishmania chagasi (ordem Kinetoplastida, família 

Trypanosomatidae), no qual a transmissão ao homem e ao cão ocorre por meio 

da picada do vetor Lutzomyia longipalpis, inseto hematófago com ampla 
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distribuição no Brasil. As raposas e os marsupiais são considerados 

reservatórios silvestres (CORTES et al., 2012; OPAS, 2013). Clinicamente, a LV 

apresenta-se como uma enfermidade generalizada, de caráter crônico, sistêmico 

e fatal, podendo atingir 90% de letalidade, caso não tratada adequadamente 

(CARVALHO et al., 2014).  

Segundo a OMS, cerca de 500.000 novos casos e 59.000 óbitos de LV 

ocorrem por ano, mundialmente, sendo que no continente americano, a maior 

incidência concentra-se no Brasil (96%), Paraguai (3,2%) e Colômbia (0,4%) 

(OPAS, 2015).  

O Estado do Tocantins, localizado na região Norte do país, possui clima 

tropical úmido com temperatura que varia 24 a 35 ºC. Atualmente, a população 

é estimada em aproximadamente 1,4 milhões de habitantes (IBGE, 2010). No 

Estado, a LV assume importância nos dois principais municípios, a capital 

Palmas, e Araguaína, grande polo econômico, localizada ao norte do Estado e 

que apresenta a maior incidência da doença (BRASIL, 2013).  

Sabe-se que o monitoramento epidemiológico permite reunir informações 

indispensáveis para conhecer o comportamento ou história natural da doença, 

bem como detectar alterações de seus fatores condicionantes. Assim, o objetivo 

deste estudo foi compilar dados sobre a ocorrência da LV humana no estado do 

Tocantins, entre o período de 2015 a 2017 e correlacionar os fatores 

epidemiológicos ao crescente número de casos. 

 

Metodologia 

O estudo foi do tipo quantitativo, retrospectivo e descritivo, a partir de 

dados obtidos pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

do Ministério da Saúde. Os dados foram distribuídos trimestralmente. 

 

Resultados e Discussão 

No período analisado, a ocorrência total de casos de LVH no estado do 

Tocantins foi de 686 (Figura 1), observando aumento das notificações no 

segundo e terceiro trimestres.  

O Tocantins, que está situado próximo à linha Equatorial, tem seu clima 

definido em estação chuvosa, de outubro a abril, e seca, de maio a setembro. As 
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altas temperaturas e a umidade observada principalmente no final do período 

chuvoso são ideais para a proliferação do vetor (INPE, 2017), o que favorece a 

transmissão da doença. Assim, a elevação dos casos clínicos observados é 

comumente registrada no final e no início das chuvas, entre maio e setembro, 

respectivamente, uma vez que o tempo de incubação no ser humano tem 

duração de 2 a 6 meses, preenchendo o período entre secas (MS, 2006; INMET, 

2017). 

Figura 1 - Número de casos de Leishmaniose Visceral Humana (LVH) para 

os trimestres de 2015, 2016 e 2017 no estado do Tocantins. 

 

Fonte: SINAN  

 

Segundo os dados do SINAN, somente no município de Araguaína foram 

registrados 75, 96 e 97 casos nos anos de 2015, 2016 e 2017 respectivamente, 

enquanto que na capital, Palmas, a ocorrência foi de 12 casos em 2015, 17 casos 

em 2016 e 14 casos em 2017. A incidência média nos três anos foi de 59,36 

casos/100.000 hab. em Araguaína e de 22,34 casos/100.000 hab. em Palmas. 

Fatores como a oferta de matéria orgânica, umidade, baixa luminosidade 

e pouca ventilação são encontrados no período chuvoso, especialmente nas 

áreas periurbanas, peridomicílios e em lotes baldios com acúmulo de lixo e 

vegetação (BRASIL, 2006; BIGELI, 2012). O estado do Tocantins, em especial 

os municípios de Araguaína e Palmas, agrega todas essas características que, 

associado ao intenso turismo, a presença de animais errantes, que funcionam 

como reservatórios, e muitas zonas verdes que circundam as cidades, 

favorecem à proliferação do L. longipalpis e distribuição da doença. 
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Segundo INMET (2016), o município de Palmas demonstrou um aumento 

do número de chuvas, que associado à precipitação e ao seu ciclo normal 

favorecem ao desenvolvimento do ciclo do vetor. Em 2016, quando houve baixo 

acúmulo de chuva em maio e aumento em junho, a incidência de casos em 

Palmas foi de 17,08 casos/100.000 hab., entretanto, em 2017, a incidência subiu 

para 28,47 casos/100.000 hab., quando a chuva acumulada diminuiu de janeiro 

a maio e não foi significativa de agosto a setembro, com período seco bem 

delimitado que favoreceu a proliferação do flebotomíneo e o aumento da 

transmissão (INMET, 2017; SINAN, 2018).  

A Figura 2, apresenta dados que revela um aumento constante da LVH 

no estado entre os anos de 2015 para 2017, onde a incidência subiu de 14,31 

para 19,3 casos por 100 mil habitantes. Possivelmente, a alta incidência deve-

se à intensificação dos fatores que predispõem à transmissão direta e rápida, 

tais como o trânsito ou migração de animais reservatórios de zonas endêmicas 

para regiões com menor incidência de casos, a urbanização, que contribui 

fortemente para a adaptação do mosquito aos centros urbanos e regiões de 

floresta periurbanas e também a falta do controle populacional dos reservatórios 

da doença (DANTAS-TORRES, 2006). 

Os dados demonstram a necessidade do fortalecimento das medidas de 

controle e prevenção estabelecidas pelo Ministério da Saúde, bem como ações 

mais efetivas no que tange o conhecimento da doença por parte da comunidade. 

 

Figura 2 - Incidência por 100 mil habitantes de Leishmaniose Visceral 

Humana no estado do Tocantins de 2015 a 2017. 

 

Fonte: SINAN 
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Conclusões 

O estado do Tocantins é considerado uma zona endêmica com 

transmissão intensa para LVH, que apresenta condições favoráveis para o 

desenvolvimento do ciclo de vida do vetor e assim, transmissão da doença. Os 

municípios que apresentam maior incidência são Araguaína e Palmas, principais 

polos econômicos e com maior densidade demográfica do estado.  
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RESUMO 

A cobertura do solo protege o solo e exerce influência sobre a temperatura. 

Diante disso, o objetivo do trabalho foi avaliar a temperatura do solo cultivado 

com diferentes plantas de cobertura. O experimento foi implantado na Faculdade 

Católica do Tocantins, em Palmas-TO. O delineamento utilizado foi em blocos 

casualizados, com cinco tipos de manejo (Urochloa brizantha cv Marandú sem 

corte, U.brizantha cv Marandú com corte, Panicum maximun cv Massai, Panicum 

maximun cv Mombaça e Milheto (Pennisetum glaucum)). Avaliou-se a 

temperatura utilizando um medidor portátil. Os dados obtidos foram submetidos 

à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey à 5% de 

significância. O tratamento de capim Marandú com corte apresentou maior 

temperatura, e os tratamentos com capim Mombaça e Marandú sem corte 

apresentaram as menores temperaturas. 
Palavras-chave: Plantio Direto; Palhada; Aquecimento do solo.  

 

INTRODUÇÃO 

As plantas de cobertura são usadas para pastoreio, produção de grãos e 

sementes, silagem, feno e como palhada para o sistema plantio direto. São 

também um fator de proteção contra processos erosivos, lixiviação e ciclagem 

de nutrientes. O sistema plantio direto (SPD), é uma forma de manejo 

conservacionista do solo e ambiente que aumenta produtividade. A parte aérea 

dessas plantas proporciona uma barreira física de cobertura e apresentam um 

sistema radicular profundo, capaz de melhorar atributos físicos, químicos e 

biológicos do solo (EMBRAPA, 2017).  

A cobertura do solo influencia na temperatura da superfície do solo, uma 

vez que é responsável pela troca e armazenamento de energia térmica nos 
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ecossistemas terrestre e contribui para o crescimento e desenvolvimento das 

culturas (BORGES et al., 2014). Algumas plantas como capins e outras 

forrageiras podem ser utilizadas no cultivo de entre safra para promover 

cobertura do solo e formar palhada. O solo coberto com palha reduz a perda de 

água e diminui a erosão superficial do solo aumentando a sustentabilidade do 

sistema de produção (JUN et al., 2014). Diante disso, o presente trabalho teve 

como objetivo avaliar a temperatura do solo cultivado com diferentes plantas de 

cobertura. 

 

METODOLOGIA  

O experimento foi conduzido de 07 de novembro de 2017 a 05 de fevereiro 

de 2018 na estação experimental da Faculdade Católica do Tocantins, localizada 

no município de Palmas – TO, cujas coordenadas são 48°17'31,77"W e 

10°17'2,80"S e altitude de 230 metros. O clima de Tocantins, de acordo com 

Köppen, é do tipo AW – Tropical de verão úmido e período de estiagem no 

inverno. 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com 

cinco cultivos de plantas de cobertura e seis repetições. As plantas utilizadas 

foram Panicum maximun cv Mombaça, Panicum maximun cv Massai, Urochloa 

brizantha cv. Marandú sem corte, Urochloa brizantha cv. Marandú com corte, 

Milheto (Pennisetum glaucum). O corte do capim Marandú foi aos 77 dias após 

o plantio, com altura de 76 cm, permanecendo resíduo de 10 cm de altura. 

A semeadura foi realizada no dia 07 de novembro de 2017 com 

espaçamento de 30 cm, com 1,89 g.linha-1 de semente de Marandú e Mombaça, 

2,1 g.linha-1 para Massai e 4,2 g.linha-1 para milheto. O valor cultural para o 

Marandú, Mombaça e Massai foi de 40 % e para o milheto de 70%.  

Os dados de temperatura foram coletados 15 dias após o corte e 

dessecação do capim, com um medidor digital onde o intervalo de temperatura 

máxima e mínima do medidor é de -9 ~ 50 ° C (16 ~ 122 ° F). Foram coletados 

dois pontos aleatórios em cada parcela. 
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Os dados obtidos foram submetidos à análise de variâncias e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey à 5% de significância, utilizando o programa 

estatístico Sisvar 5.6. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Foram encontradas diferenças significativas na temperatura do solo entre 

os diferentes cultivos de plantas de cobertura (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Análise de variância de temperatura utilizando como cobertura 

Marandú, Marandú com corte, Mombaça, Massai e Milheto. 

FV GL                QM 

Cultivos 4 5,45**  

Bloco 4 2,075  

Erro 16   

CV %  4,31   

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p <0.01); FV- fonte de variação; GL- grau de 

liberdade; QM- quadrado médio.  

 

Observou-se que a cobertura vegetal com Marandú com corte, 

apresentou a maior temperatura (33,10 ºC) do que o mesmo capim sem corte, 

que demonstra que o corte aumenta a exposição do solo a energia solar (Tabela 

2). 

 

Tabela 2. Dados de médias referentes à temperatura do solo cultivado com 

Marandú, Marandu com corte, Mombaça, Massai e Milheto. 

Cultivos Temperatura   

Mombaça 30,30 c 
 

Massai 32,30 ab 
 

Marandu 31,40 bc 
 

Marandu c/ corte 33,10 a 
 

Milheto 31,90 ab   

As médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo Teste Tukey a 

5% de probabilidade. 
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O capim Mombaça foi o que proporcionou menor temperatura da 

superfície do solo (30,3 ºC), sem diferir no capim Marandú sem corte. Esse 

resultado pode ser decorrente das suas características botânicas, por apresentar 

porte alto e folhas largas, favorecendo o sombreamento e diminuição da 

temperatura do solo. 

Segundo Gasparim et al. (2005) a cobertura morta sobre o solo reduz a 

temperatura no perfil do solo, em relação ao solo descoberto. Quanto maior a 

densidade da cobertura morta sobre o solo, menor é a temperatura no perfil do 

solo. 

O processo de germinação das culturas pode ser influenciado pela 

temperatura do solo, indicando que, a semeadura em temperaturas elevadas 

compromete a população final e reduz o vigor das plantas (BERTOLUZZI; 

ELTZ,2000). Os valores de temperatura encontradas neste estudo não 

ultrapassaram os 25º a 35º, relatadas como temperaturas ótimas para a 

germinação e crescimento de plantas de soja (HATFIELD; EGLI, 1974).  

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se conservar a palhada sobre o solo reduz a sua temperatura, 

com destaque para o cultivo do Panicum maximum cv. Mombaça e Urochloa 

brizantha cv. Marandú cultivado sem corte. 
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Resumo 
A fusariose é um grande problema da cultura do abacaxi em plantações de 
abacaxi no Brasil e no estado do Tocantins, causando grandes prejuízos na 
produção e elevando os custos de manejo. O presente trabalho teve como 
objetivo avaliar a eficiência de diferentes doses de extratos aquosos vegetais de 
amora, manipueira, mutamba e pimenta de macaco, no controle “in vitro” do 
fungo Fusarium subglutinans. O delineamento experimental inteiramente 
casualizado do tipo fatorial duplo (4x4), sendo 4 tratamentos (extratos aquosos: 
T1 amora (Morus nigra), T2 manipueira/mandioca (Manihot esculenta), T3 
mutamba (Guazuma Ulmifolia) e T4 falso jaborandi/pimenta-de-macaco (Aducun 
Velosso) com 5 doses (0, 1, 2, 3 e 4%) com 4 repetições. O resultado obtido foi 
que com o aumento das doses de extratos de amora e mutamba ocorreu controle 
no crescimento micelial, diferente do extrato de manipueira que não houve 
controle significativo sobre  controle  “in vitro” do fungo Fusarium subglutinans. 
Palavras – chaves: Fusarium subglutinans; Ananas comosus; Amora; 
Mutamba. 
Introdução 

O abacaxi (Ananas comosus (L.) Merril) pertencente à família das 

bromeliáceas, é oriundo da América do Sul e cultivado em qualquer região 

tropical. Tem grande aceitação em todo o mundo, tanto natural quanto 

industrializado. 

A cultura ocupa a oitava posição mundial em produção e a décima primeira 

em área colhida, sendo cultivado em mais de 70 países. O Brasil ocupa o terceiro 

lugar, com plantio distribuído por todo o território.   

Segundo TENORIO (2016) no Tocantins, o plantio do abacaxi ocorre 

sempre de setembro a dezembro, no início do período chuvoso, facilitando o 
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desenvolvimento da planta na fase inicial. Um ano e meio depois, os frutos 

podem ser colhidos. O Estado além de apresentar uma localização geográfica 

privilegiada, sendo um grande entroncamento rodoviário, possui clima e fatores 

ambientais favoráveis à produção de frutos com alto padrão de qualidade (Matos 

et al., 2005).  

A cultivar ‘‘Pérola’’, mais plantada no Tocantins, é bastante suscetível ao 

ataque de Fusarium subglutinans var. ananas e os índices da doença são 

maiores quando a frutificação ocorre em épocas chuvosas com temperatura 

amena. Fatores como pressão de inóculo, agressividade do patógeno e 

suscetibilidade do cultivar também interferem no índice de doença, sendo 

importante conhecer os mecanismos da interação planta x patógeno de maneira 

que sejam estabelecidas estratégias para seleção dos melhores métodos de 

controle da doença (Aquije et al., 2010).  

 O controle da fusariose do abacaxizeiro requer a adoção de um conjunto 

de medidas, como a utilização de variedades resistentes e adoção de tratos 

culturais, como o monitoramento de pragas e doenças (MPI), retirada de material 

contaminado da lavoura, não incorporação de restos culturais de lavoras que 

sofreram ataques severos do fungo. Portanto, para que isto ocorra devem ser 

adotadas estratégias de plantação e gestão das lavouras. 

Diante do exposto o objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência de diferentes 

doses de extratos aquosos vegetais de amora, manipueira, mutamba e pimenta 

de macaco, no controle “in vitro” do fungo Fusarium subglutinans. 

 

Metodologia  

 O presente trabalho foi realizado no laboratório de Fitopatologia da 

Católica do Tocantins, localizada na rodovia TO-050, Loteamento Coqueirinho, 

com coordenadas 10°17'02.4"S 48°17'30.2"W. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado do tipo 

fatorial (4 x 4), sendo 4 tratamentos (extratos aquosos: T1 amora (Morus nigra), 

T2 manipueira/mandioca (Manihot esculenta), T3 mutamba (Guazuma Ulmifolia) 

e T4 falso jaborandi/pimenta-de-macaco (Aducun Velosso) com 5 doses (0, 1, 2, 

3 e 4%) com 4 repetições, a doses 0 (testemunha) que não recebeu nenhum 

tratamento. 
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 Os extratos foram obtidos a partir de folhas de amora, mutamba, pimenta-

de-macaco, que foram higienizadas com hipoclorito de sódio (1%). Foram 

pesadas, em seguida acrescentado água destilada na proporção de 1:1, as 

amostras foram batidas no liquidificador, coadas para remoção das partes 

solidas e logo após submetidas a autoclave a temperatura (±100° C) durante 20 

minutos. 

 O isolado de Fusarium subglutinans foi obtido da coleção micológica do 

laboratório de fitopatologia da Católica do Tocantins.  

Foi utilizado o meio de cultura BDA (batata dextrose ágar) já estéril, ao qual 

foram incorporadas ainda em meio fundente as doses dos respectivos extratos. 

Após, um disco do micélio do fungo Fusarium subglutinans de aproximadamente 

6mmx6mm foi disposto sobre o meio.    

A avaliação do desenvolvimento do fungo se deu através da medição do 

diâmetro da colônia com o auxílio de um paquímetro digital, e expresso em 

centímetros. 

Os dados obtidos nos diferentes tratamentos foram submetidos à análise 

de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste Tukey (p < 0,05). 

Usando o software estatístico ASSISTAT (SILVA & AZEVEDO, 2002). 

 

Resultados e Discussão 

A análise variância disposta na tabela 1 mostrou significância a nível de 1% para 

os extratos aquosos, as doses e a interação extratos aquosos e doses. 

Tabela 1 Resumo da análise de variância para o crescimento micelial do fungo 
Fusarium subglutinans sob o uso de diferentes doses de extrato aquoso de 
folhas de amora, manipueira, folhas de mutamba, folhas de pimenta-de-macaco. 

FATOR DE VARIAÇÃO 
QUADRO DE ANÁLISE 

GL SQ QM F 

Extratos Aquosos (EA) 3 5386,72 1795,57 312,03** 

Doses (D) 4 3377,71 844,42 146,74** 

Interação Extrato aquoso * 

Doses 
12 1510,87 125,90 21,80** 

CV (%) 10,30    
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** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01), * significativo ao nível 

de 5% de probabilidade (0,01 =< p <0,05) e ns não significativo (p >= 0,05), 

respectivamente, pelo teste F. 

Na tabela 2 estão dispostas as médias para o cresciemento micelial do fungo 

Fusarium subglutinans submetidos a diferentes doses de extratos vegetais. Com 

a dose de 0%, todos os extratos se apresentaram de forma semelhante não 

apresentando diferença estatistica entre si, já nas dosagens 1%, 2% e 3%  a 

amora e  a manipueira foram iguais estatisticamente se diferindo apenas dos 

extratos de mutamba e da pimenta-de-macaco, já na dose de 4% a manipueira 

foi diferente do extrato de amora que foi diferente do extrato de mutamba que se 

comportou semelhante a pimenta-de-macaco. 

Tabela 2 Comparação estatística das médias para o crescimento micelial do 
fungo Fusarium subglutinans sob o uso de diferentes doses de extrato aquoso 
de folhas de amora, manipueira, folhas de mutamba, folhas de pimenta-de-
macaco. 

Extratos 

Aquosos 

DOSES (%) 

0 1 2 3 4 

Amora  35,8 aA 34,37aA 33,70 aA 27,65 aB 23,80 bB 
Manipueira 35,8 aA 32,5 aAB 31,15 aAB 29,75 aB 30,45 aB 
Mutamba 35,8 aA 11,55 bBC 12,05 bB 10,27 bBC 6,85 cC 

Pimenta de 
Macaco 

35,8 aA 11,52 bB 8,90 bB 10,15 bB 8,10 cB 

Classificação com letras minúsculas para colunas e letras maiúsculas para linhas. As médias 

seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade. 

Quando comparado apenas o extrato de amora observa-se que a dose 0% foi 

igual as doses 1% e 2%, e quando se aumentou as doses diminuiu o crescimento 

micelial. Já o extrato de manipueira não teve diferença entre as doses 1% e 2% 

e nem nas doses 3% e 4% do extrato, ou seja, mesmo usando esse extrato em 

diferentes doses não houve diferença estatisticamente para o crecimento 

micelial.  

Wong (2011) avaliou em seu experimento com folhas de mandioca e solarização 

como controle alternativo de fusarium, que o fator que gera maior eficiência no 

controle de fungos de solo é a temperatura, sendo que ainda que a melhor forma 

de se realizar o controle esta diretamente ligada à incorporação de matéria 

orgânica, já que com a solarização se eleva as reações de decomposição que 

aumenta a temperatura do solo e diminuem a disponibilidade de O2.  
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A mutamba houve diferença estatística pois a dose 0% foi diferente da dose 1%, 

que foi diferente da dose 3% e que foi igual a dose 4%, então quanto maior a 

dose obtem-se um melhor controle no crescimento micelial. A pimenta-de-

macaco apenas a dose 0% é foi diferente, as demais doses apresentaram 

médias estatisticamente semelhantes. 

De Souza (2011) também realizou trabalho em busca de um controle alternativo 

com óleos vegetais para podridão de fusarium no melão e fusariose no abacaxi. 

O autor testou a eficiência dos óleos essenciais de laranja, pimenta de macaco, 

alfavaca cravo, manjericão, capim limão e alecrim pimenta, sendo que os 

melhores resultados foram obtidos com o uso capim limão, alfavaca cravo, 

alecrim pimenta de macaco e manjericão. 

 

Conclusão 

Com o aumento das doses de extratos de amora e mutamba houve uma redução 

do crescimento micelial. 

O extrato de manipueira não apresentou nenhuma eficiência sob o crescimento 

micelial “in vitro” do fungo Fusarium subglutinans. 
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RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da adubação nitrogenada na 
inflorescência do algodoeiro. O experimento foi conduzido no campo 
experimental da Faculdade Católica do Tocantins, em Palmas – TO. O 
delineamento utilizado foi o de blocos casualizados, com quatro repetições e 
cinco tratamentos que foram 5 níveis de Sulfato de Amônio nas doses 0 kg/ha, 
20 kg/ha, 40 kg/ha, 60 kg/ha e 80 kg/ha. Com esses tratamentos objetivou-se 
verificar a influencia do sulfato de amônio na inflorescência. Concluiu-se que as 
diferentes doses de sulfato de amônio não influenciam na inflorescência do 
algodoeiro. 

Palavras-chave: Algodoeiro; Gossypium L; Nitrogênio. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O algodoeiro é uma planta pertencente ao gênero Gossypium L.e família 

das Malvaceae, sendo originais de áreas tropicais e subtropicais da Ásia, África 

e América. A planta é arbustiva, perene apresentando caule semilenhoso 

(COSTA et al., 2008). 

Em termos de produção mundial, o algodão está entre as quatro culturas 

mais importantes de produção de fibras. Atualmente a produção mundial soma 

25.5 milhões de toneladas de sementes de algodão cultivados em 34.8 milhões 
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de ha. China, EUA e Índia são os principais produtores de algodão do mundo, 

representando cerca de 60% da produção mundial. Cerca de 53% do algodão 

produzido no mundo é subsidiado. Os países produtores de algodão que 

subsidiam sua produção interna incluem os EUA, China, Grécia, Espanha, 

Turquia, Brasil, México, Egito e Índia (EMBRAPA 2012). 

A cultura do algodão no Brasil teve início em meados do século XVIII, com 

a revolução industrial na Europa. O primeiro grande produtor foi o Estado do 

Maranhão, que em 1760 começou a produzir e exportar para Portugal, que por 

sua vez, exportava para a Inglaterra, centro da indústria têxtil na Europa, é uma 

das plantas mais importantes para a produção de fibras. A cultura do algodão 

não fornece somente fibras para a indústria têxtil, mas também fornece alimento 

animal e matéria prima (sementes) para produção de óleo. Suas sementes são 

ricas em óleo (18% a 24%) e proteína (20 a 40%). Uma estimativa diz que cerca 

de 350 milhões de pessoas estão ligadas á produção de algodão, desde 

fazendas até logística, descaroçamento, processamento e embalagem, a cultura 

representa mais de 60% dos insumos têxteis brasileiros, sendo considerada uma 

das dez maiores fontes de riqueza no setor agropecuário do país. (FURTADO et 

al. 2007). 

No Estado do Tocantins, a cultura do algodão esteve por muito tempo 

barrada devido a uma zona de exclusão, zona essa que impedia o cultivo da 

cultura do algodoeiro no Estado, essa zona foi imposta pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) no ano de 2005, em 2014 a 

Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) autorizou o Tocantins 

a plantar algodão, o aval foi dado após pedido do Governo do Estado e estudo 

realizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), a 

expectativa da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro) é que área plantada 

passe de cinco mil para 40 mil hectares no próximo ano, Atualmente, a região da 

Chapada das Mangabeiras, na divisa com a Bahia, é a maior produtora do grão 

no Estado. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o 

Estado produziu 18,9 mil toneladas de algodão em caroço na safra, 2013/2014 

(ABRAPA 2016). 

O algodão é cultivado em mais de 100 países, representando 40% do 

mercado de fibras. O algodão cresce sob diversas condições de clima, bem 

http://antigo.aspta.org.br/monitoramento-da-ctnbio/algodao-bollgard-bt-monsanto
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como tropical, subtropical e temperado. O desenvolvimento da cultura é sensível 

à temperatura. Noites frias e baixas temperaturas diurnas resultam no 

crescimento vegetativo com pouca frutificação. Esta cultura é muito sensível à 

geada, é necessária pelo menos 200 dias livres de geadas durante o 

desenvolvimento vegetativo, para o bom desenvolvimento da planta. O período 

total do crescimento vegetativo fica entre 150 a 180 dias. A temperatura é 

considerada ótima para a germinação entre 18 e 30°C, com mínima de 14°C e 

máxima de 40 °C. O algodão pode ser cultivado em vários tipos de solo, mas, 

solos médios e pesados, profundos e bem drenados, argilosos e férteis com boa 

retenção de água são preferíveis. Subsolos ácidos e densos para penetração 

das raízes. O intervalo do ph do solo ideal de 5.5 a 8 sendo de 7 a 8 considerado 

ótimo. Esta cultura é tolerante a salinidade do solo. É um cultivo plantado com 

sementes. A densidade demográfica varia entre 100.000 a 160.000 plantas/ha 

sob alta densidade e entre 14.000 a 37.000 plantas/ha sob-baixa densidade de 

população (COSTA et al., 2008). 

Na fase de primeiro botão e primeira flor, acentuam-se o crescimento em 

altura e a acumulação de matéria seca pela planta, que entra na fase linear de 

crescimento, durando usualmente de 25 a 35 dias (BAKER e LANDIVAR, 1991 

apud SILVA 2011). O surgimento dos botões florais e a formação das flores são 

função do crescimento vegetativo, devido ao aparecimento sucessivo de ramos 

frutíferos e de pontos florais nos ramos existentes (SILVA 2011). 

O crescimento do algodoeiro é caracterizado por um aumento exponencial 

do número de folhas e estruturas reprodutivas, competindo por assimilados 

disponíveis na planta (JACKSON e ARKIN, 1982 apud SILVA), ocorrendo 

redução no crescimento vegetativo e na produção de botões florais (GUINN, 

1979; MAUNEY, 1979 apud SILVA). 

O nitrogênio é o nutriente mais requerido pelo algodoeiro, porém, sua 

recomendação tem sido feita, muitas vezes, de maneira empírica, não se 

levando em consideração a resposta da cultura e o solo (Rosolém & Mellis 2010). 

Para maior redução de perdas e aproveitamento do fertilizante pela cultura, 

preconiza-se trabalhar com o seu fornecimento em aplicações parceladas. Neste 

sentido, Souza & Lobatto (2004) recomendam que a adubação nitrogenada em 

cobertura, para o algodoeiro cultivado no Cerrado, seja feita em função da 
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expectativa de produtividade, e que doses superiores a 40 kg de N.ha-1 devem 

ser parceladas em duas aplicações, aos 30 e 50 dias após a emergência. 

Nesse trabalho objetivou-se avaliar a influencia do sulfato de amônio na 

inflorescência na cultura do algodoeiro. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

O trabalho foi realizado a campo na área experimental do campus de 

Ciências Agrárias e Ambientais, da Faculdade Católica do Tocantins, localizada 

na coordenada geográfica: 22L079530 UTM 88690942 e com altitude 230m, 

município de Palmas-TO. 

Para a realização deste, foram plantas sementes de cultivar de algodão de 

variedade (IAC 120). 

O delineamento adotado foi o de blocos casualizados, com cinco 

tratamentos e quatro repetições,  onde os tratamentos foram 5 níveis de 

dosagens de Sulfato de Amônio  (0 kg/ha, 20 kg/ha, 40 kg/ha, 60 kg/ha e 80 

kg/ha), totalizando 21 parcelas. Realizaram-se também as adubações potássica 

e fosfatada conforme a recomendação para a cultura.  

Foram avaliados a influencia das diferentes doses de sulfato de amônio no 

número de inflorescência. Os números de inflorescências foram contados após  

60 dias da emergência.   Os dados obtidos foram submetidos à análise de 

variância e as médias analisadas com uso do teste de Tukey (p<0,05) através 

do programa estatístico SISVAR.  

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

De acordo com os dados apresentados na (Tabela 1), no que se refere à 

inflorescência, observa-se que não houve diferença significativa entre as doses 

analisadas, ou seja, as doses de sulfato de amônio não influenciam no numero 

de inflorescência. 

 
Tabela 1: Avaliação de Inflorescência do Algodão IAC 120, em função das 

diferentes doses de nitrogênio utilizadas. 
 

Doses Nº Inflorescência 

0 30.00a 
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20 22.25a 

40 19.25a 

60 26.25a 

80 27.50a 
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey 
ao nível de 5% de probabilidade. 
 

È possível observar nas medias obtidas que embora não exista diferença 

entre as doses, a ausência do sulfato de amônio proporcionou maior numero de 

inflorescências nas plantas quando comparadas numericamente as demais 

doses. 

 
 

4. CONCLUSÃO 
As doses de nitrogênio utilizadas não demonstraram nenhuma mudança 

no número de inflorescência na planta. 
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Microflora Fungica Associada a Sementes De Soja 
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Flávia Fernandes Ribeiro de Miranda2 

Resumo 

Avaliou-se a incidência de fungos associados a sementes de soja 
comercializadas no Estado do Tocantins. Foram avaliadas sementes de quatro 
cultivares (8473 RSF IPHO, 74177 RSF IPRO, SBT11-3710 e 7478 RSF IPRO) 
da empresa Uniggel Sementes®; utilizou-se o método do papel de filtro (Blotter 
test) incubado por sete dias, os tratamentos se basearam em amostras contendo 
50 sementes e oito repetições, totalizando 400 sementes por cultivar. Observou-
se, dentre os cultivares avaliados, que a maior incidência foi de Colletotrichum 
truncatum e Cercospora kikuchii, tendo entre as cultivares uma baixa 
germinação e poucas sementes sadias. 
Palavras chave: sanidade de sementes; Glycine max; Colletotrichum truncatum; 
Cercospora kikuchii. 
 

Introdução 

A soja (Glycine max (L.) Merrill), é afetada no campo por uma gama de 

doenças fúngicas, bacterianas, além de viroses e nematoides. Dentre estas, as 

doenças causadas por fungos são consideradas muito importantes, não somente 

devido ao maior número, mas pelos prejuízos causados, tanto no rendimento 

quanto na qualidade da semente. Além disso, muitos desses microrganismos 

têm, na semente, o seu principal veículo de disseminação e de introdução em 

novas áreas de cultivo, onde, sob condições favoráveis de ambiente, poderão 

causar sérios danos à cultura (França Neto & Henning 1984).  

As sementes podem ser o alvo preferido de alguns fungos devido aos 

substratos apropriados ao desenvolvimento de algumas espécies (CARVALHO 

                                                           
34 Discentes do Curso de Engenharia Agronômica da Universidade Estadual do Tocantins- 

UNITINS; E-mail: raylenesilva10gmail.com; janusjihad@hotmail.com; 

luzianafeitosaa@gmail.com; vitoriatorquato22@gmail.com. 
2 Docente do Curso de Engenharia Agronômica da Universidade Estadual do Tocantins- 

UNITINS; E-mail: flavia.fr@unitins.com 

 



 

 

302 

e NAKAGAWA, 1983; WETZEL, 1987; BERJAK, 1987 b; MENTEN, 1995). A 

incidência de patógenos em sementes agrícolas conduz a danos com redução 

da produtividade e dissemina doenças (MENTEN, 1995).  

Durante o armazenamento, o alto teor de umidade das sementes na 

colheita e a temperatura da massa de sementes contribuem para o rápido 

desenvolvimento dos fungos de armazenamento, principalmente os dos gêneros 

Aspergillus e Penicillium. Quanto aos fungos do solo, normalmente não causa 

muitos problemas á semente, pois o tratamento com fungicidas visa, 

principalmente, a proteção contra espécies dos gêneros Pythium; Rhizoctonia; 

Fusarium e Diplodia. 

De acordo com Richardson (1979 e 1981), 35 espécies de fungos podem 

ser transmitidos pela semente, considerando os patogênicos e os não 

patogênicos. Dentre esses, os mais importantes, no Brasil, são Phomopsis 

sojae, Colletotrichum dematium var. truncata, Cercospora kikuchii, Cercospora 

sojina e Fusarium spp. (principalmente F. Semitectum), dentre outros (Nunes 

Júnior, 1986; Leão et al., 1987; Tronbeta& Wink, 1987; Brancão et al., 1988). 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a incidência de fungos 

associados a sementes de soja comercializadas no Estado do Tocantins 

(cultivares: 8473 RSF IPHO, 74177 RSF IPRO, SBT11-3710 e 7478 RSF IPRO). 

 

Metodologia 

As análises foram realizadas no laboratório de Diagnose de plantas, da 

Universidade Estadual do Tocantins, (UNITINS), localizado no Centro de 

Ciências agrarias e Ambientais - CCA.   

O delineamento foi inteiramente casualizado com quatro tratamento 

sendo as cultivares: 8473 RSF IPHO, 74177 RSF IPRO, SBT11-3710 e a 7478 

RSF IPRO da empresa Uniggel sementes® com cinco repetições.  A 

amostragem foi realizada em lotes de sementes de soja não desinfestadas, 

produzidas e comercializadas pela Uniggel Sementes ® com sede em Lagoa da 

Confusão no estado do Tocantins.  

Para detecção dos patógenos utilizou-se o método “blotter test” de 

Dhingra e Sinclair (1995). Para cada cultivar foram utilizadas 400 sementes, 

distribuídas em 8 caixas gerboxes (50 sementes em cada caixa). As sementes 
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foram dispostas individualmente sobre uma camada de papel filtro umedecido (3 

discos sobrepostos, previamente desinfetada com álcool 70%), os recipientes 

com as sementes foram dispostos sob lâmpadas de luz fluorescente branca, e 

mantidas num fotoperíodo de 12 horas, por sete dias a temperatura de ±20 °C. 

Após a incubação realizou-se as análises das sementes individualmente 

com auxílio de um microscópio ótico de 30-80X, verificando a ocorrência de 

frutificações típicas do crescimento de fungos. Para definição dos resultados fez-

se uma comparação com as informações disponíveis na literatura conforme 

Barnnet e Hunter (1998). 

 Os dados obtidos foram computados e transformados em percentagem 

de incidência. Os resultados foram submetidos a análises de variância. A 

comparação das médias realizada através do teste de Tukey, a 5% de 

probabilidade. 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados para a análise da incidência fungica associada a sementes das 

cultivares de soja: 8473 RSF IPHO, 74177 RSF IPRO, SBT11-3710 e 7478 RSF 

IPRO produzidas e comercializadas no estado do Tocantins, estão dispostos na 

tabela 1. 

Tabela1. Incidência de fungos e germinação (porcentagem - %), em sementes 

de soja comercializadas no estado do Tocantins, 2018 

Cultivares/ 
Fungos 

 

8473 RSF IPHO 
 

74177 RSF IPRO 
 

SBT11-3710 7478 RSF IPRO 

Cercospora 
kikuchii 

 

30,37 a 16,50 b 0,37 c 2,12 c 

Colletotrichum 
truncatum 

 

11,75 c 5,875 c 41,50 a 25,25 b 

Aspergillus flavus 
 

0,62 a 1,87 a 0,75 a 2,12 a 

Fusarium sp. 
 

1,00 b 5,25 b 1,62 b 13,37 a 

Phomopsis sp. 0,12 b 3,00 a 0,00 b 2,50 a 

Germinação 48,62 a 39,87 b 45,50 a 46,62 a 

Sadias 11,50 ab 12,87 a 5,75 ab 5,12 b 
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Das 4 cultivares avaliadas a 847RSF IPHO apresentou maior incidência 

de Cercospora kikuchii com 30%, seguida pela 74177 RSF IPRO com 16,5 % 

seguida pelas SBT11-3710e 7478 RSF IPRO que não diferiram estatisticamente 

entre si. 

No caso do patógeno Colletotrichum truncatum a cultivar com maior 

incidência foi a SBT11-3710 (41,50%) seguida pela 7478 RSF IPRO (25,25%), 

as quais se diferiram quando comparada a 74177 RSF IPRO e 8473 RSF IPHO 

que não apresentaram diferença entre si. 

A incidência de Aspergillus flavus foi estatisticamente igual para todas as 

cultivares. Para o Fusarium sp. apenas a cultivar 7478 RSF IPRO diferenciou 

das demais, apresentando 13,37 % de infestação. Já para o fungo Phomopsis 

sp. verificou igualdade estatística entre as cultivares 74177 RSF IPRO e 7478 

RSF IPRO com maior incidência, já as cultivares 8473 RSF IPHO e SBT11-3710 

foram iguais estatisticamente. 

A germinação apresentou igualdade estatística entre as cultivares 7478 

RSF IPRO, 8473 RSF IPHO e SBT11-3710 diferenciando apenas da cultivar 

74177 RSF IPRON. A porcentagem de ementes sadias a 74177 RSF IPRO foi 

superior a 7478 RSF IPRO, mas sendo igual a 8473 RSF IPHO e SBT11-3710 

que se igualam a 7478 RSF IPRO. 

Estudos realizados por diversos pesquisadores e conduzidos em diversas 

circunstâncias citam que o número de fungos associados às sementes de soja é 

relativamente elevado, e que a maioria das doenças de importância econômica 

que ocorre na soja é causada por patógenos que são transmitidos pelas 

sementes, e dentre os fungos patogênicos de maior relevância encontra-se: 

Phomopsis spp., Colletotrichum truncatum, Fusarium spp., Cercospora kikuchii, 

Aspergillus spp. Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum e alguns de 

importância secundária, porém detectados com bastante frequência, Penicillium 

spp., Alternaria spp, Cladosporium spp., Curvularia spp., Rhizopus spp. e 

Nigrospora spp.) (KANG et al., 2008). 

 

Conclusão 

As cultivares com maior incidência foram: SBT11-3710 para o fungo 

Colletotrichum truncaum, a 8473 RSF IPHO para a Cercospora kikuchii. O 
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Aspergillus flavus, Fusarium sp e Phomopsis sp, apresentarão taxa de incidência 

abaixo de 14%, onde estão muito baixo, comparado com as outras cultivares. 

Quanto à germinação todas as cultivares apresentaram média inferior a 

recomendada.  

Para a porcentagem de sementes sadias, a média se manteve próxima 

entre as cultivares. 
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Resumo 

Um dos meios mais eficientes de disseminação de patógenos a grandes 
distâncias e introdução em novas áreas de cultivo de milho é a semente. Assim, 
com este trabalho, objetivou-se avaliar a qualidade sanitária de sementes de 
milho cultivar p2830h (milho Hércules Pioneer®). As sementes de milho foram 
tratadas nas doses comerciais recomendadas com o inseticida Poncho® 350 e o 
fungicida Maxim XL (fludioxionil + metalaxil). Submetidas ao Blotter Test, foram 
analisadas 500 sementes, onde observou-se a ocorrência do Aspergillus niger 
em quantidades pouco significativas.  
 
Palavras chave: fungos; qualidade sanitária; Zea mays. 
 

Introdução 

Sementes com alta qualidade sanitária são aquelas livres da presença de 

fitopatógeno, que associados se tornam um dos meios mais eficientes de se 

introduzir e acumular inóculo de patógenos em áreas de cultivo, o que acarreta 

na redução do poder germinativo e do nível de vigor das sementes, limitando 

assim a produtividade e aumentando o custo de produção (ABATI; BRZEZINSKI, 

2012)  

Segundo Cícero (2012) as sementes de milho (Zea mays) estão sujeitas 

a danos por fungos no campo de produção, durante o período de 

armazenamento e pelos fungos presentes no solo. No campo, as contaminações 

são favorecidas por deficiência hídrica durante o estádio de enchimento das 

sementes, excesso de chuvas após a maturidade fisiológica, danos de lagartas 
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as espigas. São considerados fungos de campo principalmente os patógenos 

Fusarium moniliforme e Cephalosporium acremonium.   

Durante o armazenamento, o alto teor de umidade das sementes na 

colheita e a temperatura da massa de sementes contribuem para o rápido 

desenvolvimento dos fungos de armazenamento, principalmente os dos gêneros 

Aspergillus e Penicillium.  

O tratamento de sementes é uma técnica que tem por objetivo assegurar 

a qualidade sanitária das sementes, através da aplicação de produtos químicos 

eficientes para controlar fitopatógenos, principalmente fungos associados às 

sementes ou presentes no solo, além de atuar contra o ataque inicial de pragas 

específicas do solo, protegendo as plântulas durante o processo germinativo e 

de emergência (BATISTA, 2007).  

O Poncho® é um inseticida sistêmico do grupo dos neonicotinóides 

indicado para uso no tratamento de sementes oferecendo proteção contra os 

insetos sugadores que atacam a cultura do milho durante as fases inicias e o 

Maxim XL®, fungicida sistêmico e de contato para tratamento de sementes para 

controle de doenças da semente e do solo que causam damping-off em milho, 

pastagem, soja, amendoim e sorgo. 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a sanidade das sementes 

através do teste do Blotter, para detecção de a incidência de fungos em 

sementes de milho tratadas com Poncho® e Maxim XL®. 

 

Metodologia 

O experimento foi realizado no laboratório de fitopatologia, localizado no 

Complexo de Ciências Agrárias – CCA da Universidade do Tocantins – UNITINS. 

As amostras utilizadas foram do cultivar P2830H tratadas com inseticida 

Poncho® 350 mL/100 kg e o fungicida Maxim XL® (fludioxionil + metalaxil) 150 

mL/100 kg, que se apresentavam em perfeito estado de integridade física, dentro 

dos prazos de validade e oriundas da empresa de sementes DuPont Pioneer. 

Para análise da sanidade das sementes tratadas, foi utilizado o Blotter 

Test. Foram acondicionadas 500 sementes distribuídas de forma equidistantes 

em placas de petri previamente esterilizadas, forradas com papel filtro úmido, 

dispondo 50 sementes por placa. A incubação se deu por 8 dias, sob fotoperíodo 
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de 12h, à temperatura de 25 ± 2°C e a umidade mantida através da observação 

diária. 

 

Após o período de incubação, a identificação dos fungos, em nível de 

gênero presentes nas sementes de feijão, foi realizada por meio de lupa 

estereoscópica e microscópio ótico através da confecção de lâminas para 

observação das estruturas fungicas, com base na bibliografia a especializada 

(Barnett e Hunter, 1998). Na ocasião, foi efetuada a quantificação percentual da 

incidência de fungos (BRASIL, 1992). 

 

Resultados e Discussão 

O gênero fúngico presente nas amostras foi apenas o Aspergillus niger, 

com a incidência de 2%. 

Os resultados obtidos permitem verificar que o tratamento com o 

inseticida Poncho® 350 e o fungicida Maxim XL (fludioxionil + metalaxil) foi 

benéfico à expressão do vigor verificada nas sementes das amostras.  

Resultados semelhantes foram constatados por PEREIRA et al. (2005), 

os quais, trabalhando com diferentes fungicidas e inseticidas no tratamento de 

sementes de milho, observou-se que o tratamento com produtos fitossanitários, 

inseticida e inseticida+fungicida, foi responsável pela redução acentuada no 

percentual desses fungos Cladosporium, Penicilliume e Fusarium antes e 

durante o armazenamento, o que ressalta a importância deste tratamento para 

o armazenamento de sementes de milho. 

 Pinto et al. (1995) relatam que o tratamento de sementes de milho com 

diferentes fungicidas como Captan, metalaxyl, TCMTB, metalaxyl + 

thiabendazole, propamocarb e Halt, proporcionaram germinação e emergência 

de plântulas superiores à testemunha não tratada e que sementes de milho de 

alto vigor apresentaram pequenas respostas ao tratamento com fungicidas. 

 

Conclusão 

O tratamento com fungicida+ inseticida foi benéfico, pois as sementes 

apresentaram uma baixa incidência fungica (2%). 
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Resumo 
O experimento foi conduzido no laboratório de sementes e fitopatologia do 
Campus de Ciências Agrárias e Ambientais da Católica do Tocantins – Palmas - 
TO, no período de agosto e setembro de 2018, com o objetivo de avaliar a 
eficiência de doses do óleo essencial de laranja (Citrus sinensis) no tratamento 
de sementes de feijão caupi preto (Vigna unguiculata (L.) Walp) cultivar BRS 
Tapaihum. O delineamento experimental utilizado para o teste de sanidade foi o 
inteiramente casualizado com quatro tratamentos, compreendendo uma dose do 
óleo essencial por tratamento sendo: T1: 0%; T2: 2%; T3: 4%; T4: 6% com cinco 
repetições. Cada repetição foi composta por 40 sementes que foram incubadas 
e armazenadas na germinadora tipo Mangelsdorf do laboratório.  Os fungos que 
mostraram incidência na cultura do feijão foram: Aspergillus flavus, Rhizopus sp. 
e Aspergillus niger.  
 
Palavras-chave: Aspergillus flavus ; Vigna unguiculata (L.) Walp; incidência. 
 

 

Introdução  

O feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp), é também conhecido 

popularmente por feijão-de-corda, fradinho e macassar. Tem seu grande valor 

nutricional em proteína, minerais e fibras, além de constituir a base alimentar, e 

ser um gerador de emprego e renda das populações rurais e urbanas das regiões 

Norte e Nordeste (FREIRE FILHO et al., 2011). 

É sabido que para obter altas produtividades, é necessário um solo fértil, 

sementes de alto vigor e livres de patógenos. A semente é o vetor mais eficiente 

de dispersão de patógenos, por consequência das suas características 

intrínsecas, uma vez que o patógeno conduzido por ela tem maior chance de 
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importunar doença na planta e ela36espalhar para outras plantas sadias (PARASI 

e MEDINA, 2013). 

Diante de um aumento populacional acelerado, houve a necessidade de 

produzir- se mais, as empresas tiveram que elevar seus investimentos em 

tecnologias, melhoramento genético e produtos químicos mais resistentes. De 

acordo com Ghini e Kimati (2000) o uso indiscriminado de defensivos agrícolas 

no controle de doenças de plantas pode causar sérios riscos à saúde humana e 

contaminação do meio ambiente, além dos problemas de resistência de 

fitopatógenos. Em busca de meios alternativos para o controle de agentes 

patogênicos, a utilização de produtos naturais, como o uso óleos essenciais de 

plantas que tem se tornado um meio eficiente para a redução dos químicos 

(JUNIOR et al., 2009). 

Os óleos essenciais de uma planta possuem efeitos alelopáticos, que tem 

a influência benéfica ou maléfica de um indivíduo, planta ou microrganismo, 

sobre outro, mediada por biomoléculas denominadas aleloquímicos (RIZVI e 

RIZVI, 1992). Dentre os diversos produtos naturais já testados, há um interesse 

no meio científico pela utilização de óleos essenciais extraídos de vegetais por 

serem produtos cuja matéria prima é facilmente encontrada na natureza e por 

eles se mostrarem eficientes no controle de diversos fungos em doses 

homeopáticas (MELO et al., 2009). E de acordo com Shaaya et al. (1997) os 

estudos sobre o potencial das espécies vegetais visando obter óleos essenciais 

como métodos de controle de patógenos e pragas no tratamento de sementes 

vêm crescendo, como os inseticidas botânicos, pós, extratos botânicos e óleos 

essenciais de origem vegetal.  

Dessa forma o objetivo desse trabalho foi avaliar a eficiência de doses do 

óleo essencial de laranja no tratamento de sementes de feijão caupi preto. 
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Metodologia 

O experimento foi conduzido nos Laboratórios de Sementes e 

Fitopatologia, no Campus de Ciências Agrárias e Ambientais da Faculdade 

Católica do Tocantins, localizando-se na rodovia TO 050 no município de 

Palmas– TO, no período de agosto e setembro de 2018. 

O delineamento experimental utilizado para o teste de sanidade “blotter 

test” foi o inteiramente casualizado com quatro tratamentos, compreendendo 

uma dose do óleo essencial por tratamento, sendo: T1: 0% (não foi utilizado óleo 

essencial, considerado a testemunha); T2: 2%; T3: 4%; T4: 6% com cinco 

repetições. Foi utilizado para facilitar a dispersão do óleo tween 1% em todas as 

doses. 

Cada repetição foi composta por 40 sementes que foram incubadas em 

caixas do tipo gerbox previamente esterilizadas com álcool 70% e forradas com 

duas folhas de papel filtro, após mantidas em câmara germinadora do tipo 

Mangelsdorf por 14 dias, sob fotoperíodo de 12h, à temperatura de 25 ± 2°C e a 

umidade mantida através da observação diária. 

Após o período de incubação, a identificação dos fungos, em nível de 

gênero presentes nas sementes de feijão, foi realizada por meio de lupa 

estereoscópica e microscópio ótico através da confecção de lâminas para 

observação das estruturas fungicas, com base na bibliografia a especializada 

(BARNETT e HUNTER, 1998). Na ocasião, foi efetuada a quantificação 

percentual da incidência de fungos (BRASIL, 1992). 

 

Resultados e discussão 

   De acordo com a Tabela 1, observou- se que houve maior incidência do 

fungo Aspergillus flavus seguida pelo Rhizopus sp.. O fungo Aspergillus níger foi 

o que obteve menor incidência, reduzindo com o aumento das doses do óleo. 

 

Tabela.1 Comparativo em porcentagem de patógenos após o tratamento de 

semente com óleo essencial de laranja (Citrus sinensis), obtidos nos 
diferentes tratamentos. 
 

Porcentagem (%) de incidência de fungos por tratamento 

Doses (%) Aspergillus 
flavus 

Rhizopus sp. Aspergillus 
niger 

Sadias 
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0 56 30,5 3 3,5 
2 72 36 1 1 
4 80 61,5 0 1,5 
6 74 39,5 0 1,5 

 

O maior número de sementes contaminadas com Aspergillus flavus foi 

obtida na dosagem 4% de óleo essencial, 80% das sementes contaminadas. Foi 

observado que o aumento da dose a partir da dose 2% aumentou 

significativamente o número de Aspergillus flavus. A maior incidência de 

Rhizopus sp. foi obtida na dose 4%. A dose que obteve maior número de 

sementes sadias foi a dose 0, e a com menor número de sementes sadias foi a 

dose 2%.  Resultados que divergem de trabalhos realizados por Leite et al. 

(2018), onde algumas pesquisas têm mostrado resultados positivos em relação 

ao uso de óleos essenciais no controle de fungos de armazenamento. 

 

Conclusão  

O fungo Aspergillus flavus exibiu maior incidência independente da 

dosagem utilizada. Já o Aspergillus níger apresentou menor incidência, com o 

aumento da dose houve uma redução nas sementes de feijão caupi preto. Para 

o Rhizopus sp. a maior ocorrência foi na dosagem 4% do óleo essencial de 

laranja. 
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Resumo 
O experimento foi conduzido na área experimental do campus de Ciências 
Agrárias e Ambientais da Católica do Tocantins – Palmas - TO, no período de 
setembro a dezembro de 2016, com o objetivo de avaliar a eficiência de produtos 
biológicos no desenvolvimento inicial da cultura da melancia. O delineamento 
experimental utilizado foi o em inteiramente casualizado com quatro tratamentos, 
sendo: T1-  testemunha (sem tratamento), T2 -  Metiê® - inseticida microbiológico 
formulado a partir de esporos do fungo Metarhizium anisopliae IBCB 425, T3 - 
Ecotrich® - fungicida microbiológico formulado a base do fungo Trichoderma 
harzianum IBLF006 e T4 - Ballvéria® - inseticida microbiológico formulado a 
partir de esporos do fungo Beauveria bassiana IBCB 66, com cinco repetições. 
Foi avaliado o tamanho das ramas em fator correspondente aos tratamentos 
biológicos.  
Palavras-Chave: controle biológico; produtividade; tratamento. 
 
Introdução 

A Melancia Citrullus lanatus é originária de regiões quentes da África, 

sendo hoje cosmopolita. Inicialmente, foi introduzida no Brasil por escravos, que 

semeavam no meio das plantas de milho. Pertencente à família das 

cucurbitáceas, a melancia é considerada uma cultura de importância no 

agronegócio brasileiro, por apresentar demanda de mão de obra rural, 

contribuindo para fixação do homem no campo. E além disso proporciona retorno 

econômico aos produtores. (VILELA et al., 2006).  

Segundo a FAO (2002), no Brasil, a melancia ocupa uma área de 82.000 

ha e um volume de produção de 620.000 t, representando assim uma 
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produtividade média de 7,56 t/ha. Entre os estados maiores produtores estão 

São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás e Tocantins. 

Dentre os problemas da cultura existem as doenças bióticas que podem 

causar destruição total das plantas ou afetar a qualidade dos frutos, caso não se 

adotem medidas preventivas, como é o caso do controle biológico. Segundo 

Bettiol et al. (2009), vários fatores contribuem para a adoção limitada do controle 

biológico.O principal destes fatores relaciona-se com a cultura desenvolvida por 

agricultores e por agentes de extensão rural (oficiais e privados), que utilizam 

e/ou recomendam exclusivamente agrotóxicos, pela facilidade de uso, 

divulgação e eficiência desses produtos químicos.  

Bettiol et aI (2009) salientam, ainda, que outros fatores incluem a formação 

de agentes de assistência técnica e extensão rural centrada na recomendação 

de agrotóxicos, para a solução dos problemas fitossanitários, e o papel das 

indústrias de agrotóxicos na assistência técnica aos produtores. Entretanto, 

muitas doenças e pragas não têm sido controladas satisfatoriamente com 

fungicidas e inseticidas.  

Deste modo, objetivou-se avaliar a eficiência de diferentes produtos 

biológicos no desenvolvimento inicial da cultura da melancia. 

 

Metodologia 

O experimento foi desenvolvido na área experimental agrícola da Católica 

do Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais, localizada no 

município de Palmas – TO, cujas coordenadas são 48°17'31.77"W e 

10°17'2.80"S com altitude de 230 m.  

Segundo a classificação internacional de Köppen, o clima da região é do 

tipo C2wA’a’- Clima úmido subúmido com pequena deficiência hídrica, no 

inverno, evapotranspiração potencial média anual de 1.500 mm, distribuindo-se 

no verão em torno de 420 mm ao longo dos três meses consecutivos com 

temperatura mais elevada, apresentando temperatura e precipitação média 

anual de 27,5º C e 1600 mm respectivamente, e umidade relativa média de 80 

% (INMET, 2014). 

O experimento foi instalado no ano agrícola de 2016, entre os meses de 

setembro a dezembro. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 

casualizado com quatro tratamentos, sendo: T1-  testemunha (sem tratamento), 
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T2 -  Metiê® - inseticida microbiológico formulado a partir de esporos do 

fungo Metarhizium anisopliae IBCB 425, T3 - Ecotrich® - fungicida 

microbiológico formulado a base do fungo Trichoderma harzianum IBLF006 e T4 

- Ballvéria® - inseticida microbiológico formulado a partir de esporos do 

fungo Beauveria bassiana IBCB 66 com cinco repetições.  

A análise química do solo, na implantação do experimento, mostrou as 

seguintes características conforme Tabela 1. E a adubação química realizada 

conforme a análise. 

Tabela 1. Resultado da análise química do solo da área experimental, coletado 

na faixa de 0 a 20 cm de profundidade. Palmas - TO, 2016. 

Item 

 
pH 

(CaCl2) 

Pmeh K  Ca Mg Al H + 

Al 

SB   V M.O 

mg/dm3  cmol/dm3  (%) 

SOLO 5,64 9,88 0,34  1,12 0,35 0,2 2,6 1,81   41,04 15,10 

AM. - número da amostra; pH em H2O, KCl, CaCl2 -Relação 1:2,5; P, Na, K, Fe, Zn, Mn, Cu - Extrator Mehlich 1; 

Ca, Mg, Al - Extrator KCl 1 mol/L; H + Al - Extrator Acetato de Cálcio 0,5 mol/L, pH7,0; MO: Matéria Orgânica 

C.Org 1,724 - Walkley - lanck. 

 

Anteriormente à instalação do experimento, foram realizadas operações de 

preparo do solo, com uma aração e uma gradagem. A cultivar empregada foi a 

Crimson Sweet®. A semeadura foi realizada em covas, em que após a 

emergência,as plântulas foram mantidas com irrigação diária, e submetidas ao 

desbaste.  

As parcelas foram constituídas por quatro fileiras, sendo uma desta a 

testemunha, e as outras três os tratamentos cada fileira contendo 5 plantas cada 

uma, espaçadas entre linhas por 3 x 2 m entre plantas, perfazendo uma área 

total de 144 m².Para efeito de coleta de dados considerou - se um total de cinco 

plantas por parcela mais a testemunha. Quinze dias após o plantio foi realizada 

a aplicação dos tratamentos biológicos em cada fileira. 

A coleta de dados em efeitos avaliativos do tamanho das ramas principais 

de cada planta onde foi realizada aos 50 DAT,quando os frutos encontravam-se 

em desenvolvimento.Os dados foram analisados no programa Assistat® com a 

finalidade de identificar a equação que melhor se ajusta através do Teste de 

Scott-Knott ao nível de 5%, posteriormente foi elaborado gráfico de dispersão 

das variáveis e coeficiente de determinação (R²) utilizando o pacote Office 

Microsoft Excel®para se obter os resultados.  
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Resultados E Discussão 
 
       De acordo com os resultados obtidos, os tratamentosque receberam 

aplicação de Metiê® não foram estatisticamente diferentes da testemunha, 

notou-se uma pequena semelhança no desenvolvimento das ramas da cultura. 

Para os tratamentos que receberam a aplicação de Ballvéria® e Ecotrich®, foram 

estatisticamente significativos ao nível de 1% para o desenvolvimento das ramas 

da cultura. Conforme mostra a tabela abaixo.  

 
Tabela.1 Resumo da análise de variância para desenvolvimentos de ramas de 
melancieira sob diferentes tratamentos biológicos, Palmas – TO. 
 

FATOR DE VARIAÇÃO 
QUADRO DE ANÁLISE 

GL SQ QM F 

Tratamentos 3 8,189 2,72 13,61 ** 

Resíduo 16 3,20 0,20  

CV (%) 16,22   

 

Tabela 2 Comparação estatística das médias de tamanho de ramas de 
melancieira sob diferentes tratamentos biológicos, Palmas – TO. 

Tratamentos 
Tamanho de ramas 

(Metros) 

Testemunha 2,03   c 

Metiê® 2,34   c 

Ballvéria® 3,71 a 

Ecotrich® 2,94  b 

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

        Entre os tratamentos biológicos aplicados, os resultados no crescimento 

das ramas da cultura da melancieira, mostram que o inseticida microbiológico 

formulado Ballvéria, tem um efeito positivo em relação a resistência das ramas 

da planta, Os demais tratamentos são pouco influenciados para crescimento dos 

ramos da cultura. Conforme mostra a tabela abaixo.  

 
Gráfico 1 Média de tamanho de ramas de melancieira sob diferentes tratamentos 
biológicos. 
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           De acordo com OLIVEIRA W. (2013) os tratamentos testados exerceram 

influência significativa sobre o comprimento do ramo principal e as demais 

variáveis avaliadas apresentaram resultados semelhantes em todos os 

tratamentos testados.  

 

Conclusão 

           As maiores médias obtidas para tamanho das ramas foi a utilização do 

produto ballvéria®, seguido pelo Ecotrich®.  

 

Referências  
 
BETTIOL, W.; MORANDI, M.A.B.; PINTO, Z.V.; PAULA JÚNIOR, T.J. ; 

CORREA, E.B.; MOURA, A.B.; LUCON, C.M.M.; COSTA, J.C.; BEZERRA, 

J.L.Bioprotetores comerciais para doenças de plantas. Revisão Anual de 

Patologia de Plantas, Passo Fundo,v.17, p.111-147, 2009. 

FAO-FAOSTAT-Situação da produção e área de hortaliças no Brasil, 2002. 

Data base Results (disponível URL: http://apps.fao.org) 

Instituto Nacional de Meteorologia. (INMET). Disponível na internet em: 

www.inmet.gov.br.  

VILELA, NJ; AVILA, AC; VIEIRA, LV. Dinâmica do agronegócio brasileiro da 

melancia:produção, consumo e comercialização. Brasília, DF: 

EmbrapaHortaliças, 2006. 

OLIVEIRA W. CRESCIMENTO E PRODUÇÃO DE MELANCIA CRIMSON 

SWEET COM ADUBAÇÃO MINERAL E ORGÂNICA. Disponivel em: 

c

c

a

b

0,0000

0,5000

1,0000

1,5000

2,0000

2,5000

3,0000

3,5000

4,0000

Testemunha Metiê Ballveira Ecotrich

Ta
m

an
h

o
 d

as
 r

am
as

 (
cm

)

Tratamentos



 

 
320 

http://www.gvaa.com.br/revista/index.php/RVADS/article/view/1905. Acesso em 

09 de novembro de 2016.)

http://www.gvaa.com.br/revista/index.php/RVADS/article/view/1905


 

 

321 

Influência do Tratamento de Sementes de Tomate sob uso de 
diferentes doses de Extrato Aquoso de Alho 

 
 

Dayana Soares Guimarães¹; 
 Diego Valdez Belfort Carvalho¹; 

 Elvis Pieta Burgert¹;  
Flávia Costa Marinho¹;  

Jéssica Lira de Sousa38; 
Thayane Nascimento Coelho¹;  

Warlyton Silva Martins¹; 
Flávia Fernandes Ribeiro de Miranda2. 

 
Resumo 
O experimento foi conduzido no Laboratório de Fitopatologia Agrícola do campus 
de Ciências Agrárias e Ambientais da Católica do Tocantins – Palmas - TO, no 
período de novembro de 2016, com o objetivo de avaliar a eficiência de 
diferentes doses de extrato aquoso de alho no tratamento de sementes de 
tomate. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com quatro 
repetições, onde os tratamentos consistiram de cinco doses diferentes de extrato 
aquoso de alho. Foi avaliado a germinação e o controle fungico através de 
tratamento alternativo (extrato de alho). Onde se obteve uma porcentagem alta 
de germinação nos tratamentos que foram tratados com o extrato. Conseguindo 
inibir o crescimento de Fusarium sp. em alguns tratamentos e obtendo um 
grande número de sementes sadias. Observando, assim, um ótimo controle 
alternativo para sementes de tomate. 
Palavras-Chave:  Tomate; Controle Fungico; Extrato Aquoso 
 
Introdução 

O tomateiro pertence à família das Solanáceas. A planta é uma 

dicotiledônea da Ordem Tubiflorae, gênero Solanum. E uma planta herbácea, de 

caule redondo, piloso e macio quando jovem tornando-se fibrosa com o passar 

do tempo, as folhas são alternadas. (GOULD, 1992). A produção de tomate se 

destaca no cenário agroindustrial brasileiro. O Brasil ocupa o sétimo lugar na 

produção mundial de tomate, e para impulsionar a expansão da produção, 

alguns estados tem aumentado a qualidade, produção e produtividade do 

tomateiro. (FAEG, 2014).  
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A cultura do tomate é uma das mais difíceis de conduzir. Além de requerer 

cuidados intensivos, as doenças que acometem no tomateiro são fatores que 

limitam sua exploração (ALVES,2008). 

As sementes são importantes veículos de agentes fitopatogênicos, os 

quais podem provocar redução, tanto na germinação quanto no vigor das 

plântulas. Invariavelmente, sementes infectadas ou infestadas por patógenos 

originam focos primários de infecção (Machado et al., 2001). O uso de sementes 

tratadas com agentes de biocontrole é uma das recomendações para conter a 

transmissão de doenças via sementes, além de contribuir para uma maior 

densidade de plantas na lavoura (CORRÊA et al., 2008). 

Tratamentos alternativos têm sido buscados, principalmente àqueles à 

base de extratos vegetais, controle biológico ou tratamento físico. A utilização de 

produtos naturais extraídos de vegetais poderá, eventualmente, constituir-se 

como uma alternativa para o controle de patógenos associados a sementes, com 

a vantagem de redução de gastos para o produtor e ausência de impacto 

ambiental causado pelos agroquímicos (COUTINHO et al., 1999). 

Deste modo, objetivou-se avaliar a eficiência de diferentes doses de extrato 

aquoso de alho no tratamento de sementes de tomate. 

 

Metodologia 

O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Fitopatologia Agrícola 

da Católica do Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais, localizada 

no município de Palmas – TO, cujas coordenadas são 48°17'31.77"W e 

10°17'2.80"S estando em uma altitude de 230 m.  

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com cinco 

tratamentos, sendo diferentes doses de extrato aquoso de alho: T1  0%, T2 25%, 

T3 50% , T4 75% e T5 100% com quatro repetições. Para produção do extrato 

aquoso foram utilizados 155g de alho, descascado e triturado no liquidificador 

com 155 ml de água destilada, a mistura foi coada em uma peneira finalizando-

se o extrato aquoso, a proporção 1:1 foi utilizada para preparar as demais 

dosagens.  
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Incubação em Substrato de Papel ou método do Papel de Filtro (“blotter 

test”) 

Realizou-se o “blotter test”, conforme Brasil (1992), utilizando 400 

sementes da cultivar híbrida BRS Imigrante, distribuídas em 20 caixas tipo 

Gerbox, totalizando 30 sementes por repetição, igualmente espaçadas entre si. 

As caixas foram previamente forradas com papel filtro esterilizado e umedecido 

com água destilada. Logo após foram incubadas em temperatura ambiente (25± 

2°C) e fotoperíodo de 12 horas por 8 dias. 

Para a avaliação da incidência fungica foi utilizado microscópio ótico a fim 

de observar a presença de patógenos e o número de sementes contaminadas. 

O número de sementes germinadas foi contabilizado aos 8 dias após incubação  

e, expresso em porcentagem.  

 

Resultados e Discussão 

Para a comparação estatística das médias de incidência fungica em 

sementes de tomate sob diferentes doses de extrato aquoso de alho (Tabela 1) 

observa-se que obteve-se mais sementes sadias utilizando as doses de 75 e 

100% do extrato, não se deferindo tanto da dosagem de 25%. Com a incidência 

de Aspergillus flavus nas sementes, observou-se que apenas a testemunha, 0% 

de extrato, não teve um controle sobre a mesma. Já a dosagem de 50% não 

conseguiu controlar o Fusarium sp.  

Tabela 1 Comparação estatística das médias da incidência fungica em sementes 

de tomate sob diferentes doses de extrato aquoso de alho. Palmas - TO, safra. 

Doses (%) 
INCIDÊNCIA FUNGICA 

Sadias Aspergillus flavus Fusarium sp. 

0 2,28 cB 3,78 aA 1,00 bC 

25  3,44 abA 1,10 bB 1,00 bB 

50 3,26 bcA 1,10 bB    2,46 aA 

75 4,47 aA 1,00 bB 1,00 bB 

100 4,47 aA 1,00 bB 1,00 bB 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste 
de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Classificação com letras minúsculas colunas e 
maiúsculas para linhas. 
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De acordo com Souza et. al. (2007) observa-se que os empregos dos 

extratos, nas maiores concentrações, reduziram a incidência do Fusarium sp.. 

Segundo Lopes et. al. (2011), o extrato de alho produz efeito fungitóxico para 

diferentes patógenos em maiores concentrações. 

Tabela 2 Comparação estatística das médias de germinação em sementes de 

tomate sob diferentes doses de extrato aquoso de alho. Palmas - TO. 

Doses (%) 
GERMINAÇÃO 

% de sementes germinadas 

0 72,50  b 

25 90,00 a 

50 92,50  a 

75 95,00 a 

100 96,25 a 

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

Com relação as médias de germinação (Tabela 2) observou-se que, nas 

maiores dosagens a porcentagem de germinação foi maior. A testemunha 0% 

obteve menor porcentagem de sementes germinadas. 

Segundo Morais et al. (2008), o baixo desempenho germinativo das 

sementes pode ser associado à presença significativa de grande número de 

patógenos de armazenamento. 

 

 Conclusão 

O número de sementes sadias aumentou com o acréscimo das doses do 

extrato de alho. A maior incidência de Aspergillus flavus foi obtida na testemunha 

com 0% de extrato de alho. 

O aumento da dose de extrato aquoso de alho em sementes de tomate 

proporcionou um acréscimo progressivo na germinação das sementes. 
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Emergência de Plantas Daninhas Em Diferentes Profundidades 

do Solo 
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Resumo 
Atividade foi desenvolvido no laboratório de Sementes e na casa de vegetação 
da Católica do Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais, localizada 
no município de Palmas – TO. O objetivo dessa pesquisa foi quantificar a 
emergência de espécies de plantas daninhas monocotiledôneas e dicotiledôneas 
em diferentes profundidades do solo. O delineamento experimental foi 
inteiramente casualizado com cinco tratamentos e quatro repetições, totalizando 
as vinte unidades experimentais, com amostras de distintas profundidades, 
correspondentes a 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 e 40-50 cm.  O solo foi coletado na 
Chácara Esperança localizada no município de Paraíso do Tocantins – TO. A 
maior germinação foi obtida na profundidade de 0 a 10 cm com a predominância 
de espécies monocotiledôneas. 
 
Palavras-Chave:  Emergência; plantas invasoras; banco de sementes. 

 

Introdução 

Os bancos de sementes do solo desempenham papel fundamental na 

dinâmica das comunidades vegetais, pois eles asseguram, juntamente com 

estruturas vegetativas, a manutenção e o retorno das espécies em cada estação 

favorável (Harper, 1977). O banco de sementes é uma reserva de sementes 

viáveis no solo presente na superfície ou em profundidade. A variabilidade e 

densidade botânica de um povoamento de sementes no solo, em um dado 

momento, são o resultado do balanço entre entrada de novas sementes e perdas 
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por germinação, deterioração, parasitismo, predação e transporte (CARMONA, 

1992). 

Técnicas que promovem a inversão das camadas de solo, como a aração, 

resultam na melhor distribuição das sementes ao longo do perfil e no enterrio de 

grande quantidade delas, podendo inviabilizar a capacidade de regeneração de 

parte da população de sementes em certas espécies. Já os métodos que não 

promovem a inversão de camadas permitem que a maioria das sementes 

permaneça próximo à superfície do solo (LACERDA et al, 2005). 

A técnica mais utilizada na determinação do número de sementes é a 

estimativa da emergência de plântulas diretamente a partir da amostra de solo, 

que, por sua vez, deve ser espalhado em fina camada sobre recipientes 

acondicionados em casa de vegetação, a fim de assegurar as condições 

ambientais favoráveis ao surgimento de plântulas (Putwain & Gillham, 1990). No 

entanto, esse método de germinação geralmente subestima o banco de 

sementes, porque as sementes das plantas daninhas apresentam diferentes 

fluxos de emergência, podendo germinar ou não durante a avaliação (GROSS, 

1990). 

Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi quantificar as plantas 

daninhas monocotiledôneas e dicotiledôneas emergidas em diferentes 

profundidades do solo. 

 

Metodologia 

O experimento foi desenvolvido no laboratório de Sementes e na casa de 

vegetação da Católica do Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais, 

localizada no município de Palmas – TO, cujas coordenadas são 48°17'31.77"W 

e 10°17'2.80"S.  

         O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com unidades 

experimentais compostas por vasilhas plásticas com capacidade de 500 gramas 

(47mm altura x 142mm comprimento). O arranjo dos tratamentos constituiu com 

cinco tratamentos e quatro repetições, totalizando as vinte unidades 

experimentais. Cada vasilha plástica recebeu 500 gramas do solo com diferentes 

profundidades, correspondentes a T1 0-10, T2 10-20, T3 20-30, T4 30-40 e T5 

40-50 cm, respectivamente, considerando para cada profundidade um 

tratamento. As amostras foram coletadas na Chácara Esperança localizada no 
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município de Paraíso do Tocantins – TO, cujas coordenadas são 10° 10' 20''S, e 

48° 52' 52''W, que tem como predominância de latossolos e seu cultivo principal 

é a cultura do milho.  

As amostras de solo foram colhidas em diferentes profundidades, após, 

acondicionado em bandejas de plástico de 8,0 x 15 centímetros, distribuindo 

0,500 g de solo por repetição/tratamento.  

O solo foi acondicionado em casa de vegetação por 45 dias, com irrigação 

por aspersão duas vezes ao dia. A contagem das plantas se deu aos 15, 30 e 45 

dias, após a contagem o solo era revolvido. A identificação se deu através de 

espécies monocotiledôneas e dicotiledôneas, e o número dado em porcentagem 

de plantas germinadas. 

 

Resultados e Discussão 

         Na tabela 1, estão dispostas as porcentagens de plantas daninhas 

germinadas em solo de área cultivada com milho sob diferentes profundidades. 

Tabela 1. Porcentagem de plantas daninhas germinadas sob diferentes 

profundidades do solo.  

 

Porcentagem (%) de sementes germinadas 

Profundidades 

(cm) 

Monocotiledôneas Dicotiledôneas Porcentagem 

total de plantas 

Número 

Total 

Plantas 

0 - 10 66,18 33,82 100  272  

10 - 20 63,33 36,67 100  60  

20 - 30 100 0 100 5 

30 - 40 0 0 0 0 

40 - 50 0 0 0 0 

 

O maior número de plantas daninhas foi obtido no tratamento, T1 com 

profundidade de 0-10 cm, seguido pelo T2 com 10-20 cm de profundidade. Em 

ambos os tratamentos a emergência de plantas monocotiledôneas predominou 

com mais de 60 %. 

Segundo Canossa (2007, p.719), as maiores emergências ocorrem nas 

profundidades de 0 a 3 cm. 
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Conclusão 

 

         A maior germinação foi obtida na profundidade de 0 a 10 cm com a 

predominância de espécies monocotiledôneas. 
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Resumo 
As plantas daninhas reproduzem-se principalmente por sementes, porém se 
mantem em dormência no solo aguardando condições favoráveis para continuar 
seu ciclo, assim formando banco de sementes no solo. Este trabalho teve como 
objetivo identificar e quantificar a população do banco de sementes presente em 
solos com cultivo de hortaliças da região de Palmas – TO. O experimento foi 
conduzido entre os meses de setembro e outubro de 2018, no laboratório de 
sementes e na casa de vegetação da Católica do Tocantins. O delineamento 
utilizado foi inteiramente casualizado com 05 tratamentos, sendo: T1 – Solo pós 
colheita de coentro; T2 – Solo com cultivo de cebolinha; T3 – Solo com cultivo 
de couve; T4 – Solo pós colheita de cebolinha e T5 – Solo pós colheita de alface 
e 4 repetições, amostras de diferentes canteiros de uma única horta. Cada 
repetição havia 500 gramas de solo. Os resultados foram obtidos em quantitativo 
de plântulas germinadas e a partir daí determinada a porcentagem de sementes 
não dormentes que estavam presentes em cada tipo de área. O tratamento T3 
obteve o maior índice de plantas não dormente, já o tratamento T4 obteve o 
menor índice, as espécies mais identificadas foram: Phyllanthus tenellus e 
Digitaria insularis. 
Palavras chaves: dormência; Phyllanthus tenellus; sementes; 

Introdução: 

O banco de sementes de um solo pode ser considerado como a reserva 

de sementes e propágulos vegetativos tanto em profundidade quanto em sua 

superfície, constituindo a origem do ciclo de vida das espécies vegetais (Roberts, 

1981; Fernández-Quintanilla et al., 1991.) Simpson et al. (1989) definem que o 

banco de sementes é constituído por sementes vivas, presentes no solo ou 

associadas a restos vegetais. 

É também um arquivo de informações das condições ambientais e 

práticas culturais anteriores, sendo fator importante de avaliação do potencial de 



 

 
331 

infestação das plantas daninhas no presente e no futuro (Templeton e Levin, 

1979). De modo geral, o preparo do solo tende a estimular a germinação e 

emergência das espécies (BLANCO & BLANCO, 1991). 

O estudo do banco de sementes é utilizado para estabelecer as relações 

quantitativas entre suas populações e as da flora infestante (DESSAINT et al., 

1990). Com essas informações, pode-se elaborar índices de predição e modelos 

de emergência, sendo possível prever futuras infestações e definir medidas 

adequadas de manejo (BARRALIS et al. 1987; FERNÁNDEZ-QUINTANILLA, 

1988) 

Este trabalho teve como objetivo identificar e quantificar a população do 

banco de sementes presente em solos com cultivo de hortaliças na região de 

Palmas – TO. 

 

Material e métodos 

O experimento foi conduzido no laboratório de sementes e na casa de 

vegetação da Católica do Tocantins – Campus de Ciências Agrarias e 

ambientais, localizada na cidade de Palmas – Tocantins.  

O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com cinco 

tratamentos (diferentes solos cultivados com hortaliças), sendo: T1 – Solo pós 

colheita de coentro; T2 – Solo com cultivo de cebolinha; T3 – Solo com cultivo 

de couve; T4 – Solo pós colheita de cebolinha e T5 – Solo pós colheita de alface 

e 4 repetições.  

As amostras de solo foram colhidas em canteiros com cultivo de hortaliças 

em uma  horta de uma escola municipal na cidade de Palmas – TO.   Para 

acondicionar o solo, foram utilizadas bandejas de plástico de 8,0 x 8,0 

centímetros, distribuindo 0,500 g de solo por repetição/tratamento. As amostras 

foram acondicionadas em casa de vegetação, com irrigação por aspersão 2 

vezes ao dia. 

Após cada fluxo de emergência, as plantas foram arrancadas para 

identificação com o auxílio do Manual de identificação de plantas daninhas, 7ª 

edição e, por seguinte a contagem das plantas germinadas, a seguir realizado 

um revolvimento do solo para estimular novos fluxos de emergência. A 

quantificação e identificação das plantas infestantes foi realizada por duas vezes, 

aos 24 dias e 31 dias após a instalação do experimento.  
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Os resultados foram expressos em porcentagem de sementes não 

dormentes prontamente no banco de sementes. 

O cálculo do número de sementes não dormentes/m² foi realizada da 

seguinte maneira: 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑢𝑙𝑎𝑠

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝐾𝑔)
 = 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒𝑠 𝑛ã𝑜 𝑑𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠/𝑚²

140 𝑘𝑔
, realizou-

se também a identificação das plântulas e foram submetidas ao cálculo de 

percentagem utilizando a seguinte formula:  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛ã𝑜 𝑑𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 /𝑚²

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
 = 

100%

𝑋
 (SILVA et al., 2013) 

 

Resultados e Discussão 

O número das sementes não dormentes no solo, refere-se a um número 

de sementes estimados de infestação total por m² em 2,0 kg de solo que foi 

utilizado por tratamento. O maior número foi obtido na área com cultivo de couve, 

apresentando em torno de 29.960 sementes por metro quadrado. 

Para a quantificação do banco de sementes, um dos métodos mais 

utilizados é a enumeração da emergência de plantas a partir de amostras de 

solos colocadas em bandejas em casa de vegetação (ROBERTS, 1981). Com 

isso utilizando solos de cultivo de hortaliças, obteve-se um quantitativo de 

número de sementes não dormentes/m², conforme apresentado na tabela 01. 

Tabela 01. Quantitativo do número de sementes não dormentes/m² em solos com cultivo 

de hortaliças em Palmas – TO. 

Tratamentos  Número de sementes não 
dormentes/m² 

T1 – Solo pós colheita de coentro 3.850,00 

T2 – Solo com cultivo de cebolinha 8.330,00 

T3 – Solo com cultivo de couve 29.960,00 

T4 – Solo pós colheita de cebolinha 1.540,00 

T5 – Solo pós colheita de alface; 10.710,00 

*Resultados de número de sementes não dormentes/m² obtidos através da formula.  

O número de sementes não dormentes obtidos, dar-se pelo quantitativo 

de infestação da área. Segundo Roberts, 1981 a determinação do banco de 

sementes pode ser através da enumeração das sementes existentes no solo, 
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assim como é importante determinar a população emergente por meio do 

conhecimento das sementes não dormentes. 

Foram identificadas seis espécies de plantas daninhas presente no banco 

de sementes, sendo elas: Eleusine indica L. (Pé de galinha); Phyllanthus tenellus 

(Quebra pedra); Chenopodium álbum L.  (Fedegoso); Digitaria insularis L. 

(Capim Amargoso); Digitaria horizontalis (Capim colchão); Cyperus difformis L. 

(Três quinas).  

Tabela 02. Porcentagem de plantas daninhas identificadas em diferentes 

canteiros cultivados com hortaliças em uma horta escolar no município de 

Palmas - Tocantins.  

 
 

Tratamentos 

Percentual (%) 

 
Eleusine 
indica L. 

 
Phyllanthus 

tenellus 

Chenopodium 
álbum L. 

 
Digitaria 
insularis 

L. 

 Digitaria 
horizontalis 

 Cyperus 
difformis 

L. 

T1 - Solo 
pós colheita 
de coentro 

13 70 03 03 10 - 

T2 - Solo 
com cultivo 

de 
cebolinha 

2,4 94 - 1,2 - 2,4 

T3 - Solo 
com cultivo 

de couve 

- 66 - 34 - - 

T4 - Solo 
pós colheita 

de 
cebolinha 

- 26 - 6 - 68 

T5 - Solo 
pós colheita 

de alface 

- 51 - 35 - 14 

* Eleusine indica L. (Pé de galinha); Phyllanthus tenellus (Quebra pedra); Chenopodium álbum 

L.  (Fedegoso); Digitaria insularis L. (Capim Amargoso); Digitaria horizontalis (Capim colchão); 

Cyperus difformis L. (Três quinas).  

As espécies Phyllanthus tenellus e Digitaria insularis.  foram identificadas 

em todos os tratamentos, com um alto percentual nas áreas com cultivo de 

cebolinha e pós colheita de coentro. Em trabalhos semelhantes, Feldman et al. 

(1997), para um banco de sementes diverso obteve resultados semelhantes.  

A espécie Digitaria horizontalis só foi identificada no tratamento T1 – Solo 

pós colheita de coentro, onde obteve apenas 10% de presença 

germinativa/identificada entre as outras espécies. A espécie Eleusine indica L. 

só foi identificada nos tratamentos T1 - Solo pós colheita de coentro com 13% e 
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no T2 – Solo com cultivo de cebolinha identificado apenas 2,4%. Segundo Ball 

(1992), a sequência cultural pode ser um fator dominante a influir o banco de 

sementes e na multiplicação das mesmas.  

 

Conclusões 

O tratamento T3 – solo com cultivo de couve obteve o maior índice de sementes 

não dormentes em seu banco de sementes enquanto o tratamento T4 – Solo pós 

colheita de cebolinha obteve menor índice. A espécie Phyllanthus tenellus teve 

maior incidência em todos os tratamentos, enquanto a espécie Digitaria 

horizontalis apresentou a menor incidência, sendo identificada apenas no 

tratamento T-1 solo pós colheita de coentro.  
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Resumo 

A cultura da soja (Glycine max), por ser uma espécie de grande interesse 
econômico, e com isso a preocupação na obtenção de elevados índices de 
produtividade nacional, estimulam cada vez mais as pesquisas relacionadas ao 
desempenho das cultivares aliadas às bactérias promotoras de crescimento de 
plantas (BPCP). O experimento foi conduzido no laboratório de sementes da 
Católica do Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais em Palmas – 
TO. No período de novembro de 2017. O delineamento utilizado foi inteiramente 
casualizado utilizando sementes da cultivar de soja 8579RSF IPRO (Brasmax®) 
com sete tratamentos, sendo: T1 – testemunha (nenhum tratamento); T2 - 
inoculação com Bradyrhizobium; T3 – inoculação com Azospirillum; T4 – co-
inoculação com Bradyrhizobium + Azospirillum; T5 - inoculação com Bacillus 
subtilis; T6 - co-inoculação com Bradyrhizobium + Azospirillum + Bacillus; T7 - 
Bioestimulante (stimulate) com quatro repetições cada. O presente trabalho teve 
como objetivo avaliar o efeito da inoculação com Bradyrhizobium, Azospirillum, 
Bacillus subtilis e  o Bioestimulante (stimulate) no desenvolvimento inicial da 
cultura da soja, avaliando o índice de germinação (%) (IG), peso da radícula (PR) 
e  tamanho radicular (TR). Quando co-inoculado Bradyrhizobium + Azospirillum 
+ bacillus obteve maior influência no peso da radícula, e quando utilizou-se 
Azospirillum apresentou o maior tamanho da radícula.  
Palavras-chaves: Aplicação; Bioestimulante; Inoculação; Microrganismos. 

Introdução 

A necessidade de desenvolvimento e utilização de tecnologias que 

garantam a segurança alimentar, mas preservem o meio ambiente é evidenciada 

pela urgência em manter os recursos naturais, pois, somente nas últimas cinco 

décadas, estima-se que cerca de dois dos 8,7 bilhões de hectares de terras 

agricultáveis, pastagens permanentes e florestas do mundo tenham sido 

degradadas (HUNGRIA; CAMPO; MENDES, 2007). 
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Dentre os rizóbios, o gênero Bradyrhizobium é de grande importância na 

agricultura. Essas bactérias são capazes de fixar o nitrogênio atmosférico em 

simbiose com a soja. No Brasil, as espécies B. japonicum e B. elkanii têm sido 

amplamente utilizadas como inoculantes nessa leguminosa (CHRIST, 2007). 

O Azospirillum spp. está entre as mais importantes bactérias envolvidas 

na fixação de N em gramíneas (CÁCERES, 1982). Essas bactérias se encaixam 

no grupo dos diazotróficos endofíticos facultativos, pois colonizam tanto o interior 

das raízes quanto a rizosfera de plantas e ocorrem frequentemente em solos de 

clima tropical e subtropical (BALDANI et al., 1997). A exemplo, considera-se que 

de 30 a 90% das amostras de solo coletadas em todo o mundo apresentam 

Azospirillum brasilense ou A. lipoferum (DOBEREINER; DAY, 1976). 

Os bioestimulantes fazem parte do grupo denominado de hormônios 

vegetais, e pode-se citar: as auxinas, as citocininas, as giberelinas, os 

retardadores, os inibidores e o etileno. 

Segundo Castro et al. (1998) Como benefício da utilização dos 

bioestimulantes pode-se citar aumento do crescimento e do desenvolvimento 

vegetal, o que estimula a divisão, a diferenciação e o alongamento celular. Os 

mesmos autores ainda relatam aumento da absorção e da utilização de água e 

de nutrientes, sendo compatível com defensivos. 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da inoculação com 

Bradyrhizobium, Azospirillum, Bacillus subtilis e Bioestimulante (stimulate) no 

desenvolvimento inicial da cultura da soja, avaliando o índice de germinação (%) 

(IG), peso da radícula (PR) e tamanho radicular (TR). 

 

Metodologia 

O experimento foi conduzido no laboratório de sementes da Católica do 

Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais em Palmas – TO. O 

delineamento utilizado foi inteiramente casualizado utilizando sementes da 

cultivar da soja 8579RSF IPRO com sete tratamentos, sendo: T1 – testemunha 

(não inoculado); T2 - inoculação com Bradyrhizobium; T3 – inoculação com 

Azospirillum; T4 – co-inoculação com Bradyrhizobium + Azospirillum; T5 - 

inoculação com Bacillus subtilis; T6 - co-inoculação com Bradyrhizobium + 

Azospirillum + bacillus; e o T7 - Bioestimulante (stimulate) com quatro repetições 

cada. 
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As implantações das sementes tratadas foram através das 

recomendações indicadas para cada tratamento baseadas na literatura e 

fabricantes via bula. As sementes foram dispostas de acordo com cada 

tratamento no interior de sacos plásticos transparente para homogeneização das 

doses. Logo após aplicação do tratamento, foram dispostas em papel 

“Germitest” contendo 50 sementes cada rolo, totalizando 2 rolos para cada 

repetição, posteriormente foram conduzidos para uma câmara de germinação 

com fotoperíodo de 12 horas pelo período de 8 dias a temperatura de 20±2°C. 

Os resultados foram expressos em porcentagem de plântulas normais, foram 

apenas consideradas germinadas as plântulas normais. As contagens de 

plântulas normais foram realizadas no quarto e no oitavo dia após a semeadura 

de acordo com as Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009). 

A contagem e identificação das sementes germinadas foram realizadas 

por meio de observações periódicas e alternadas por um prazo de oito dias, onde 

se objetivou a contabilidade de sementes germinadas em cada observação. 

O teste de primeira contagem foi realizado em conjunto com o teste de 

germinação. Para tanto se considerou a porcentagem de plântulas normais 

obtidas no segundo dia após a instalação do teste. Após o término do ensaio de 

germinação, oitavo dia após a semeadura, 10 plântulas normais foram 

selecionadas ao acaso para avaliação de número de raízes e matéria seca de 

parte aérea e raiz. 

O estudo estatístico dos dados de cada experimento constou de análise 

de variância, seguida pela comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. Sendo analisados por meio do programa estatístico ASSISTAT 

(SILVA, 2014). 

 

Resultados e Discussão 

As sementes no segundo dia após o tratamento de inoculação 

começaram a germinar. No oitavo dia 99,99% de todas as sementes já haviam 

germinadas. Assim podendo realizar a avaliação conforme podemos observar 

na tabela 01.  

Tabela 2. Comparação estatística das médias para peso da radícula (PR) e 
Tamanho de radícula (TR) obtido uso de diferentes tratamentos em sementes de 
soja. 
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Tratamentos 
Peso das 
radículas. 
(gramas) 

Tamanho radícula  
(centímetros) 

Sem inoculação 74,71 ab 9,64 ab 

Inoculação Bradyrhizobium 75,70 ab 9,03 abc 

Inoculação Azospirillum 73,26 ab 10,04 a 

Co-inoculação Brady + Azos 74,19 ab 6,38 c 

Inoculação Bacillus 70,98 b 8,02 abc 

Co-inoculação Brady + Azos + bacillus 80,86 a 7,30 bc 

Inoculação Bioestimulante (stimulate) 78,30 ab 6,49 c 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o 

Teste         de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Para análise do peso médio da radícula (PR), a média estatisticamente 

superior foi obtida quando realizada a co-inoculação de Bradyrhizobium + 

Azospirillum + Bacillus subtilis com aproximadamente 80,86 gramas. Já a menor 

foi obtida com a inoculação apenas e Bacillus subtilis com média de 70,98 

gramas. Os demais tratamentos não se diferiram estatisticamente entre si. 

Para a análise de tamanho radícula (TR), a média estatisticamente 

superior foi obtida quando realizada a inoculação com Azospirillum, com 

aproximadamente 10,04 centímetros.  Em trabalhos realizados por Kapulnik et 

al. (1985) e Lin et al. 1983) em sorgo e uma variedade de trigo do Canadá, 

ocorreu também elongação das raízes, promovendo um aumento no total do 

tamanho da raiz e planta quando inoculado com Azospirillum.  

De acordo com análise estatística os tratamentos que não utilizaram 

nenhuma inoculação, e os tratamentos que utilizaram o inoculante 

Bradyrhizobium, Bacillus e com a co-inoculação Bradyrhizobium + Azospirillum 

+ Bacillus subtilis não houveram diferença estatística para o tamanho da radícula 

(TR). Li & Alexander (1988) também observaram que, quando co-inocularam a 

bactéria fixadora com Bacillus sp. em soja, não houve aumento significativo no 

tamanho da radícula. O tratamento quando utilizado inoculação com 

Bioestimulante (Stimulate) e na co-inoculação Bradyrhizobium + Azospirillum, 

obtiveram média 6,38 centímetros, inferior as demais medias obtidas. O mesmo 

foi observado no trabalho de Castro et al (2008), no qual o tratamento com 
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bioestimulante (Stimulate) não obteve influência no tamanho da radícula (TR) no 

mesmo período observado. 

 

Conclusão 

O tratamento co-inoculação a base de Bradyrhizobium + Azospirillum + 

bacillus subtilis apresentou a maior influência de peso das sementes com 

radículas (PE). O uso da inoculação a base de Azospirillum mostrou melhor 

influência para o tamanho radícula (PR).  
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RESUMO 

A goiabeira (Psidium guajava L.) (Myrtaceae), conhecida como “goiabeira”, é um 

arbusto ou árvore esgalhada, podendo atingir 8 m de altura, sendo encontrada do 
México até São Paulo. Comumente conhecida como guayabo na Espanha e guava nos 

Estados Unidos, é frequentemente cultivada como um alimento por ser uma fruta 

agradável, que também é utilizada na produção de geleias. O trabalho teve como 
objetivo avaliar quais os produtos químicos (inseticidas, fungicidas e herbicidas) 
registrados no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) para 
a cultura da goiaba. Realizou-se uma pesquisa de cunho descritivo por meio de 
pesquisa bibliográfica em referenciais teóricos publicados em documentos do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pelo sistema Agrofit – 
Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários. Conclui-se que há poucos produtos 
registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA para 
a cultura da goiaba. 

Palavras-chaves: Defensivos; Goiabeira; Controle. 

 

INTRODUÇÃO 

 
A goiabeira (Psidium guajava L.) (Myrtaceae), conhecida como 

“goiabeira”, é um arbusto ou árvore esgalhada, podendo atingir 8 m de altura, 
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sendo encontrada do México até São Paulo. Comumente conhecida como 

guayabo na Espanha e guava nos Estados Unidos, é frequentemente cultivada 

como um alimento por ser uma fruta agradável, que também é utilizada na 

produção de geleias (Lozoya et al., 2002), sorvetes, sucos, vinhos, queijos e 

outros. A fruta é uma baga, que consiste em um pericarpo e uma polpa com 

numerosas pequenas sementes (Escrig et al., 2001). 

Existem dois tipos mais comuns, a vermelha e a branca, sendo a vermelha 

mais saborosa e nutritiva. Pode ser cultivada a partir das sementes. Possui 

quantidade regular de ácidos, açúcares, e pectinas. Seus principais constituintes 

são taninos, flavonóides, óleos essenciais, álcoois sesquiterpenóides e ácidos 

triterpenóides. As partes utilizadas da planta são a casca, brotos, folhas e raízes 

(Corrêa, 1926; Gondim et al., 2006; Amaral et al., 2006). 

No Brasil, em condições de sequeiro, a safra de goiabas ocorre entre os 

meses de janeiro e abril, com maior concentração em fevereiro, época em que o 

produto alcança os menores preços no mercado e a oferta varia tanto em volume 

quanto em qualidade, em consequência do regime de chuvas que ocorre antes 

e durante o período da safra (CATI, 2003). 

De acordo com ITAL (1978) os estados brasileiros produtores de goiaba 

são: Estado de São Paulo, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro e Minas Gerais 

e, uma pequena porção do estado do Tocantins. 

A cultura da goiaba por ser uma planta embora rustica, tolerante a 

algumas adversidades se mostra sensível e susceptível a algumas pragas e 

doenças, por a cultura apresentar sensibilidade e susceptibilidade são utilizados 

produtos fitossanitários para controle ou amenização de tais moléstias que 

atacam a cultura. De acordo com Maldonade et al (2010), os agrotóxicos estão 

dentre os compostos prioritários mais investigados nos produtos agrícolas, 

devido ao seu amplo uso e à sua toxicidade. Atualmente, está havendo, por parte 

dos países produtores, uma adequação às exigências das organizações 

internacionais no que concerne a qualidade e a segurança dos produtos 

agrícolas. 

O manuseio seguro de produtos químicos depende de um conjunto de 

ações voltadas à prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às 

atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e 

prestação de serviços, visando à saúde do homem, dos animais e à preservação 
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do meio ambiente. Produtos químicos potencialmente perigosos podem ser 

encontrados por toda parte, não somente no ambiente de trabalho, mas também 

no domicílio das pessoas e em locais frequentemente visitados como o comércio, 

oficinas e etc. (GAMBA e ALBERTINI, (2011).   

Por tanto, esse trabalho teve como objetivo avaliar os produtos químicos 

(inseticidas, fungicidas e herbicidas) registrados no Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) para a cultura da goiaba. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 
Realizou-se uma pesquisa de cunho descritivo, procurando medir e 

descrever as características do problema investigado, da mesma forma, uma 

descrição dos elementos pesquisados numa perspectiva temporal dos 

defensivos químicos registrados para a cultura da goiaba a partir de dados 

secundários, ou seja pré-existentes, obtidos por meio de pesquisa bibliográfica 

em referenciais teóricos publicados em documentos do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, pelo sistema Agrofit – Sistema de Agrotóxicos 

Fitossanitários.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Na tabela 1 estão representados os inseticidas registrados no ministério 

da agricultura pecuária e abastecimento para a cultura da goiaba. Estes estão 

representados pelo nome comum, grupo químico e classes. 

Tabela 1.  Ingredientes ativos de inseticidas registrados no MAPA para a 

cultura da goiaba. 

Nome Comum Grupo Químico Classe(s) 

Spinosad 

Imidacloprid 

 Espinosinas 

Neonicotinóide 

  Inseticida 

Inseticida 

Fonte: Sistema Agrofit – Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários (2018). 

Pode-se observar que existem apenas dois inseticidas registrados para a 

cultura da goiaba. Os inseticidas na cultura da goiaba servem como indicadores 
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relevantes ao que diz respeito do controle de insetos que inviabilizam a 

produtividade da cultura. 

Na tabela 2 estão representados os fungicidas registrados no ministério 

da agricultura pecuária e abastecimento para a cultura da alface. Estes estão 

representados pelo nome comum, grupo químico e classes. 

 

Tabela 2. Ingredientes ativos de fungicidas registrados para a cultura da 

Goiaba. 

Nome Comum Grupo Químico Classe(S) 

Azoxistrobina 
Bromuconazol 
Ciproconazol 

Difenoconazol 
Enxofre 

Hidróxido de cobre 
Oxicloreto de cobre 

Óxido cuproso 
Sulfato de cobre 

Tebuconazol 

Estrobilurina 
Triazol 
Triazol 
Triazol 

Inorgânico 
Inorgânico 
Inorgânico 
Inorgânico 
Inorgânico 

Triazol 

Fungicida 
Fungicida 
Fungicida 
Fungicida 

Acaricida/Fungicida 
Bactericida/Fungicida 
Bactericida/Fungicida 
Bactericida/Fungicida 
Bactericida/Fungicida 

Fungicida 
 Fonte: Sistema Agrofit – Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários (2018).  

Os fungicidas registrados no MAPA para a cultura da goiaba servem como 

indicadores da forma legal de comercialização a nível nacional. Além disso, 

percebe-se que há diversos fatores limitantes quanto à disponibilidade de 

fungicidas para a cultura da goiaba, dentre eles conforme a tabela 2, o hidróxido 

de cobre, óxido cuproso e Oxicloreto de cobre são classificados como 

bactericida/fungicida e Enxofre caracterizado como Acaricida/fungicida, os 

demais são classificados como fungicida. 

No entanto existe um agrave, a não existência de herbicidas registrados 

para a cultura da goiaba, o que torna de grande dificuldade para o controle e 

eliminação de plantas daninhas. 

 
CONCLUSÃO 

 

Há poucos produtos registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - MAPA para a cultura da goiaba. 

 

http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=236
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=278
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=281
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=287
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=77
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=190
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=281
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=287
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=20
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=33
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=64
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=77
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=236
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=278
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=190
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=281
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=287
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=237
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=281
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RESUMO 

O estudo das condições climáticas da região de Porto Nacional se faz necessário 
devido sua importância no cenário agrícola nacional. O objetivo do trabalho foi 
elaborar o balanço hídrico climatológico da região de Porto Nacional – TO, 
utilizando as normais climatológicas de (1961 -1990) e (1981 -2010) visando 
verificar possíveis alterações por período de déficit e excedente hídrico no solo. 
Utilizou-se o método de Thornthwaite-Mather no cálculo do balanço hídrico 
climatológico, dados observacionais disponibilizados pelo Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET) para precipitação e temperatura média do ar compensada 
mensalmente e anualmente. De forma geral verificou-se diminuição nos valores 
de excesso hídrico, alteração no período de reposição de água no solo e 
intensificação do déficit hídrico.  
Palavras-chave: normais climatológicas; déficit hídrico. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A disponibilidade hídrica, nos dias atuais, está sendo afetada pela crescente 

demanda de água no setor agrícola e pelo conjunto de fatores meteorológicos, 

que estão contribuindo para uma maior irregularidade na distribuição espacial e 

temporal. Diante da problemática, exige-se cada vez mais planejamento, de 

forma racional, e otimização para elevar a eficiência do uso da água (SANTOS 

et al., 1998). 

O Balanço Hídrico Climatológico (BHC) é uma primeira avaliação hídrica de 

uma região. Com este é possível determinar a contabilização da água em 

determinada camada do solo, onde se definem os períodos secos (deficiência 
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hídrica) e úmidos (excedente hídrico) de um determinado local, assim 

identificando as áreas onde as culturas podem ser exploradas com maior eficácia 

(REICHARDT, 1990). 

De acordo com Camargo (1971), para saber se uma região apresenta 

deficiência ou excesso de água durante o ano, é indispensável comparar dois 

elementos opostos do balanço hídrico: a precipitação que fornece a umidade 

para o solo e a evapotranspiração que consome a umidade do solo. Segundo 

Pereira et al. (2002), a disponibilidade hídrica pode ser quantificada pelo balanço 

hídrico climatológico, no qual fica evidenciada a flutuação temporal de períodos 

com excedente e com deficiência, permitindo, dessa forma, o planejamento das 

atividades agrícolas e a quantificação de irrigação. 

Diante do exposto, objetivou-se nesse trabalho elaborar o Balanço Hídrico 

Climatológico da região de Porto Nacional – TO, utilizando as Normais 

Climatológicas de (1961 - 1990) e (1981 - 2010) visando verificar possíveis 

alterações por período de déficit e excedente hídrico no solo. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Região de estudo e dados 

O município de Porto Nacional está localizado na região central do Tocantins 

a uma latitude 10º42' S, pertence a bacia hidrográfica do rio Tocantins, possui 

relevo plano, e encontra-se a uma altitude média de 212 metros. Predomina o 

clima tropical seco e na sua vegetação original destaca-se o Cerrado 

(classificação de Köppen). As chuvas são mais frequentes no verão, nos meses 

de dezembro a março, período denominado inverno na região, a precipitação 

pluviométrica média anual no município é superior a 1300 mm e temperatura 

média de 26,9 °C. 

As normais climatológicas no período de (1961 – 1990) e (1981-2010) foram 

obtidos junto ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os dados são 

referentes à estação de Porto Nacional – TO, (Código da Organização Mundial 

de Meteorologia: 83064; Latitude: -10.716667º e Longitude: -48.416667º; 

Altitude: 239.2m). 

 

2.2 Balanço Hídrico Climatológico 
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O BHC foi calculado utilizando a metodologia de Thornthwaite e Mather 

(1955). Para tanto, utilizou-se dados mensais de temperatura do ar, precipitação 

pluviométrica, coordenadas geográficas, altitude e Capacidade de Água 

Disponível (CAD), definida como o armazenamento máximo de água no solo, o 

qual foi considerado o valor de 100mm. 

                               

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para uma melhor visualização do BHC foram plotados os valores mensais 

normais de Precipitação (mm), Evapotranspiração de Referência (mm) e 

Evapotranspiração Real (mm). Com estes valores foi possível estabelecer os 

períodos de excesso e deficiência hídrica e períodos de retirada e reposição de 

água no solo, juntamente com a intensidade de cada evento, conforme 

apresentado nas Figuras 1 e 2 

 

Figura 1: Representação gráfica da retirada, reposição, deficiência e excesso em mm período 

1961-1990. 
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Figura 2: Representação gráfica de excesso, retirada, reposição e deficiência em mm período 

1981-2010. 

Observando a Figura 1 verifica-se que há um excesso hídrico no solo de 555 

mm, distribuídos entre os meses de Janeiro a Abril e de Outubro a Dezembro. A 

Figura 2 também apresenta os mesmos meses com excesso hídrico, porém com 

um total anual de 457 mm, desta forma verifica-se que houve uma diminuição de 

98 mm entre as duas séries temporais analisadas. 

 Ocorre também um esgotamento total da água no solo (100 mm) em ambos 

os períodos analisados, entretanto as Normais Climatológicas de (1961 – 1990) 

indicam a retirada da água do solo de Maio até Setembro, com a reposição de 

água no mês de Outubro; já para as Normais Climatológicas de (1981 – 2010) 

nota-se que a retirada de agua do solo vai de Maio até Outubro, com a reposição 

de água no mês de Novembro, alterando assim a época de reposição de água 

no solo. 

O período de deficiência hídrica ocorre entre os meses de Maio a Setembro 

em ambas as séries históricas analisadas, porém ocorreu um aumento de 43 

mm de déficit hídrico para as Normais Climatológicas de (1981 – 2010), 

caracterizando assim um ambiente hidrologicamente mais restritivo ao 

desenvolvimento vegetal. 

O excesso ou falta de água afeta o sistema solo-planta-atmosfera e reduz a 

produtividade das culturas, através do conhecimento do comportamento do 

balanço hídrico pode-se realizar um planejamento para implantação de culturas 

irrigadas nos meses de déficit hídrico. Segundo Santos e Carlesso (1998) a 
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deficiência hídrica é responsável por alterações no comportamento dos vegetais 

e sua intensidade e frequência são os fatores que determinam a limitação ao 

cultivo. 

 

4 . CONCLUSÕES 

Após a análise das duas séries históricas observa-se uma redução no 

excesso hídrico de 555 mm para 457 mm. O período de reposição de água no 

solo passou de Outubro (Normais de 1961-1990) para Novembro (Normais de 

1981-2010) e houve um aumento de 43 mm na deficiência hídrica entre os dois 

períodos analisados. Perante os resultados obtidos dos BHC’s, verifica-se que o 

cultivo de espécies vegetais, de interesse agrícola, no município de Porto 

Nacional, depende da prática da irrigação durante os meses de déficit hídrico 

para o atendimento às necessidades das plantas. 
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RESUMO 

O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito alelopático do extrato de capim 

santo na germinação de semente de berigela. A metodologia foi feita com 5 

tratamentos, sendo eles: T1 com 0% de extrato de capim santo, T2 com 5 % de 

extrato de capim santo, T3 com 10% de extrato de capim santo, T4 com 20 % de 

extrato de capim santo e T5 com 30 % de extrato de capim santo. Foi avaliado a 

taxa de germinação em 7 dia, sendo avaliado o percentual do quarto dia e do 

sétimo dia. Concluiu-se que o extrato de capim-limão tem ação inibidora na 

germinação da semente de berinjela, mas não comprometeu a germinação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Solanum melongena L.; Alelopático; Germinação. 

 

INTRODUÇÃO  

mailto:gabriel_gt@outlook.com.br
mailto:ingergleice@catolica-to.edu.br
mailto:danilo.rb8@gmail.com
mailto:lilasolima@gmail.com
mailto:monalikyson@gmail.com


 

 
353 

A berinjela, botanicamente classificada como Solanum melongena, 

pertence à família Solanaceas [...]. O fruto da berinjela é uma boa fonte de sais 

minerais e vitaminas [...]. Há relatos de uso de berinjela em tratamentos de 

diabetes, cólera e bronquite. Porém, entre as propriedades medicinais, destaca-

se o controle de colesterol no sangue (RIBEIRO et. al., 1988).  

A alelopatia pode ser definida como um processo pelo qual produtos do 

metabolismo secundário de um determinado vegetal são liberados impedindo a 

germinação e/ou desenvolvimento de outras plantas relativamente próximas 

(SOARES, 2000) 

A alelopatia é a capacidade que as plantas apresentam em produzir 

substâncias químicas que liberadas no ambiente, influenciam de forma favorável 

ou desfavorável o desenvolvimento de outras plantas (ALMEIDA, 1988). 

O capim santo também conhecido como capim-limão e capim-cidreira, 

trata-se de uma espécie vegetal perene pertencente à família Poaceae, forma 

densas e vigorosas touceiras com cerca de 1,2 metros de altura e rizomas 

subterrâneos (COSTA, 2005 ). 

Apresenta-se como uma planta com relevante potencial estimulante de 

desenvolvimento de outros vegetais, ou ainda como inibidora de crescimento 

destes (MAGALHÃES et al, 2012). 

Estudos análogos desenvolvidos por Borges et al. (1999) identificaram 

efeito inibidor do extrato bruto da planta medicinal capim-limão na germinação e 

no desenvolvimento inicial das invasoras picão-preto e guanxuma. Considerando 

que os compostos aleloquímicos analisados existem no ambiente natural e estão 

ao alcance de boa parcela dos agricultores, representam uma opção na redução 

do emprego de agrotóxicos(BULL e HATHAWAY, 1986). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do extrato aquoso de folhas 

de capim santo na germinação de sementes de Solanum melongena L. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi desenvolvido do laboratório de análises de sementes da 

faculdade Católica do Tocantins – Campus de ciências agrarias e ambientais, 

Palmas, Tocantins. 

Para realização deste foi coletado as folhas na coleção do horto da 

Faculdade Católica do Tocantins, para o preparo do extrato aquoso. As folhas 
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foram lavadas com água destilada e secas em papel toalha. As folhas de capim 

santo obtidas para o extrato foram picadas. A obtenção do extrato foi feito por 

meio de infusão a 100°C, sendo utilizado 100ml de agua destilada para 200g de 

folha de capim santo. Foram trituradas em liquidificador industrial. Em um Becker 

foram acondicionadas as folhas, de capim santo, trituradas e adicionado água 

destilada fervente, em seguida abafada com uma tampa metálica, por 5 minutos. 

Após um período de pausa a infusão foi filtrada com papel filtro e preparada às 

diluições na porcentagem de 5%, 10%, 20% e 30% de concentração de extrato. 

Para o teste de germinação foi utilizado 20 caixas gerbox acondicionando 

50 sementes de berinjela em cada caixa, com duas folhas de papel filtro abaixo 

das sementes e uma folha de pape filtro sobre as sementes, usou-se duas vezes 

o peso da semente para umedecer as sementes sempre que necessário. O 

tratamento 1 (T1) foi utilizado como testemunha, aplicando-se apenas água 

destilada para embeber as sementes. Nos demais tratamentos foram utilizados 

extrato de capim santo na seguinte proporção: T2 = 5%; T3 = 10% concentração; 

T4 = 20% concentração; T5 = 30% concentração. As mesmas gerbox ficaram 

dispostas nas bancadas do laboratório de sementes da instituição durante o 

período de avaliação. 

Os tratamentos foram avaliados durante 7 (sete) diascom 2 (duas) 

avaliações, tendo como a primeira avaliação no 4° (quarto) dia e a última 

avaliação no 7° (sétimo) dia. Foi avaliado a influência alopática na germinação 

da semente de berinjela (nome científico). Para avaliação desse foi expresso em 

porcentagem de germinação através de gráfico elaborado no software Excel 

(2016). 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

No gráfico 1 apresenta os resultados de porcentagem de germinação nos 

dias avaliados mostrando o efeito alopático do extrato de capim santo na cultura 

da berinjela. No teste T1 teve 91,5% de germinação, no T2 com 83%, o T3 com 

82,5% já no T4 obtivemos somente 72% de germinação, no T5 ficou com 80%. 

O tratamento 1 foi o que apresentou melhor índice de germinação no qual 

foi utilizada água destilada para umidificar as sementes, podendo verificar o 

efeito inibidor do extrato de capim santo. O T2 e T5 no sétimo dia obtiveram um 
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diferencial de 3% entre eles, com o T2 apresentando um melhor índice de 

germinação com o extrato. 

O 4° tratamento que corresponde a 20% de extrato de capim santo foi o 

tratamento que houve menor índice de germinação. 

O extrato pode afetar processos, tais como, a germinação das sementes e 

o crescimento das plântulas, a assimilação de nutrientes, a fotossíntese, a 

respiração, a síntese de proteína, a atividade de várias enzimas e a perda de 

nutrientes pelos efeitos na permeabilidade da membrana celular (MANO, 2006). 

GRÁFICO 1 – Gráfico de avaliação da porcentagem de germinação da 

cultura da berinjela sob extrato de capim santo e percentual germinativo no 

quarto dia e no sétimo dia de avaliação, dado em porcentagem.  

 

Unidade de medida (%) 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que o extrato de capim-limão tem ação inibidora na germinação 

da semente de berinjela, mas não comprometeu a germinação. 
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RESUMO 

A alface (Lactuca sativa L.) tem grande importância na alimentação humana, cultura 
plantada e consumida em todo o território brasileiro, estima-se que no Brasil anualmente 
sejam cultivados em torno de 35 mil hectares de alface. O trabalho teve como objetivo 
avaliar quais os produtos químicos (inseticidas, fungicidas e herbicidas) registrados no 
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) para a cultura do alface. 
Realizou-se uma pesquisa de cunho descritivo por meio de pesquisa bibliográfica em 
referenciais teóricos publicados em documentos do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, pelo sistema Agrofit – Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários. 
Conclui-se que há poucos produtos registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - MAPA para a cultura do alface. 

  

Palavras-chaves: Fungicida; Herbicida, Inseticida. 

 

1. INTRODUÇÃO  

  

A alface (Lactuca sativa L.) tem grande importância na alimentação humana 

destacando-se como fonte de vitaminas e sais minerais ZIECH et al, (2014). É uma 

cultura plantada e consumida em todo o território brasileiro, não obstante as diferenças 

climáticas e os hábitos de consumo (HENZ E SUINAGA (2009) apud COSTA; SALA, 

2005). Por esta razão, é uma das hortaliças mais cultivadas em hortas domésticas. 

Os maiores produtores e consumidores de alface são os Estados Unidos, China, 

Espanha e Itália. No Brasil, estima-se que anualmente sejam cultivados em torno de 35 

mil hectares de alface (PEREIRA, 2015) apud (LOPES et al., 2010). No estado do 

Tocantins o cultivo da alface é realizado durante todo o ano, com menor área cultivada 

no período do verão devido a ocorrência de chuvas e temperaturas elevadas nesse 

período. Uma forma de amenizar o efeito da chuva e de altas temperaturas sobre a 

fisiologia das plantas de alface, é o uso de cultivos protegidos (PEREIRA, 2015).  
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E por esse motivo, na qual o estado possui temperaturas muito elevadas e 

ameno, com muitas oscilações, assim, ocasionando o aparecimento mais frequente de 

pragas e doenças, e por essa maneira o surgimento a necessidade da utilização de 

defensivos agrícolas. De acordo com Maldonade et al ( 2010), os agrotóxicos estão 

dentre os compostos prioritários mais investigados nos produtos agrícolas, devido ao 

seu amplo uso e à sua toxicidade. Atualmente, está havendo, por parte dos países 

produtores, uma adequação às exigências das organizações internacionais no que 

concerne a qualidade e a segurança dos produtos agrícolas. 

O manuseio seguro de produtos químicos depende de um conjunto de ações 

voltadas à prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de 

pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, 

visando à saúde do homem, dos animais e à preservação do meio ambiente. Produtos 

químicos potencialmente perigosos podem ser encontrados por toda parte, não somente 

no ambiente de trabalho, mas também no domicílio das pessoas e em locais 

frequentemente visitados como o comércio, oficinas e etc (GAMBA e ALBERTINI, 

(2011).   

Por tanto, esse trabalho teve como objetivo avaliar os produtos químicos 

(inseticidas, fungicidas e herbicidas) registrados no Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) para a cultura da alface. 

 

2. METODOLOGIA  

Realizou-se uma pesquisa de cunho descritivo, procurando medir e descrever 

as características do problema investigado, da mesma forma, uma descrição dos 

elementos pesquisados numa perspectiva temporal dos defensivos químicos 

registrados para a cultura da alface a partir de dados secundários, ou seja pré-

existentes, obtidos por meio de pesquisa bibliográfica em referenciais teóricos 

publicados em documentos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pelo 

sistema Agrofit – Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 Na tabela 1 estão representados os inseticidas registrados no ministério da 

agricultura pecuária e abastecimento para a cultura da alface. Estes estão 

representados pelo nome comum, grupo químico e classes. 
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Tabela 1.  Ingredientes ativos de inseticidas registrados no MAPA para a cultura da 

Alface. 

Nome Comum Grupo Químico Classe(s) 

azadiractina Tetranortriterpenóide Inseticida 

beta-ciflutrina piretróide Inseticida 

Clotianidina neonicotinóide Inseticida 

imidacloprido neonicotinóide Inseticida 

malationa organofosforado Acaricida/Inseticida 

pirimifós-metílico organofosforado Acaricida/Inseticida 

iacloprido neonicotinóide Inseticida 

tiametoxam neonicotinóide Inseticida 

Fonte: Sistema Agrofit – Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários (2018). 

 

 Pode-se observar que o azadiractina, beta-ciflutrina, clotianidina, imidacloprido, 

iacloprido, tiametoxam, são classificados como inseticidas e o malationa e pirimifós-

metílico como acaricida/inseticida. Os inseticidas na cultura da alface servem como 

indicadores relevantes ao que diz respeito do controle de insetos que inviabilizam a 

produtividade da cultura. 

Na tabela 2 estão representados os fungicidas registrados no ministério da 

agricultura pecuária e abastecimento para a cultura da alface. Estes estão 

representados pelo nome comum, grupo químico e classes. 

 

Tabela 2. Ingredientes ativos de fungicidas registrados para a cultura da Alface. 

Nome Comum Grupo Químico Classe(s) 

azoxistrobina estrobilurina Fungicida 

http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=469
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=469
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=25
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=25
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=361
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=361
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=150
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=361
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=161
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=206
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=161
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=206
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=206
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=161
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=294
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=361
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=248
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=361
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=469
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=25
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=361
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=150
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=294
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=248
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=161
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=206
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=206
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=20
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=20
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=20
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difenoconazol triazol Fungicida 

fenamidona imidazolinona Fungicida 

hidróxido de cobre inorgânico Bactericida/Fungicida 

iprodiona dicarboximida Fungicida 

oxicloreto de cobre inorgânico Bactericida/Fungicida 

óxido cuproso inorgânico Bactericida/Fungicida 

pencicurom feniluréia Fungicida 

procimidona dicarboximida Fungicida 

quintozeno cloroaromático Fungicida 

Fonte: Sistema Agrofit – Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários (2018). 

 

Os fungicidas registrados no MAPA para a cultura da alface servem como 

indicadores da forma legal de comercialização a nível nacional. Além disso, percebe-se 

que há diversos fatores limitantes quanto à disponibilidade de fungicidas para a cultura 

da alface, dentre eles conforme  a tabela 2, o hidróxido de cobre, e o óxido cuproso são 

classificados como bactericida/fungicida e os demais são classificados como fungicida. 

A tabela 3 apresenta os herbicidas registrados no ministério da agricultura 

pecuária e abastecimento para a cultura da alface. Estes estão representados pelo 

nome comum, grupo químico e classes. 

 

Tabela 3. Tabela de Ingredientes ativos de Herbicida registrados para a cultura da 

Alface. 

Nome Comum Grupo Químico Classe(s) 

fenoxaprope-P-etílico ácido 

ariloxifenoxipropiônico 

Herbicida 

fluazifope-P-butílico ácido 

ariloxifenoxipropiônico 

Herbicida 

http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=77
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=77
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=20
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=310
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=310
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=20
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=278
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=278
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=278
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=153
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=153
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=153
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=190
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=190
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=278
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=281
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=190
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=278
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=196
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=196
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=20
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=209
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=209
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=20
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=225
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=225
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=20
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=281
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=105
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=105
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=105
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=105
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=114
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=114
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=114
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=105
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Glufosinato - sal de 

amônio 

homoalanina substituída Herbicida/Regulador de 

Crescimento 

 

Fonte: Sistema Agrofit – Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários (2018). 

 

Os herbicidas classificam-se notadamente como herbicida e herbicida/regulador 

de crescimento, percebendo assim apenas 2 (dois) grupo químico quanto a 

disponibilidade desses produtos para a cultura da alface.  

 

4. CONCLUSÃO 

 Há poucos produtos registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - MAPA para a cultura do alface. 
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Resumo: A pecuária bovina é uma atividade de grande importância no Brasil sua 

atualização constante de dados podem potencializar a produção de carne bovina nos 

frigoríficos, favorecendo a qualidade da carne e consequentemente reduzindo perdas 

deste sistema produtivo.  A presença de hematomas ou abscessos vacinais, além de 

causarem perdas econômicas pela condenação das regiões afetadas, favorecem 

também à deterioração bacteriana, diminuindo o prazo de validade comercial do 

produto. A presença de abcessos vacinais em carcaças influencia na descaracterização 

dos cortes bovinos, causando perdas desde o produtor ao consumidor final, através do 

aumento nos preços de prateleira. A falta de manejo adequado compromete o bem-

estar do animal e consequentemente a qualidade da carne para abate, gerando 

prejuízos aos frigoríficos e pecuaristas.  

Palavras-chave: Abate; manejo; prejuízos. 

 

Introdução 

 A criação de gado bovino no Brasil é, sem dúvida, a atividade econômica 

que ocupa a maior extensão de terras e consiste nos pilares do agronegócio 

Brasileiro.  Sendo um dos países com maior potencial de produção de carne 

bovina e apresenta um dos maiores rebanhos comercial do mundo (RESENDE-

LAGO et al., 2011). Em 2015, o Brasil ficou posicionado “como o maior rebanho 

bovino com 209 milhões de cabeças e o segundo maior consumidor (38,6 

kg/habitante/ano) e o segundo maior exportador (1,9 milhões toneladas 
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equivalente carcaça) de carne bovina do mundo, tendo abatido mais de 39 

milhões de cabeças” (GOMES, FEIJO; CHIAN, 2017). De acordo com a revista 

Beefpoint (2017), no ano de 2016, a população de bovinos chegou a 218,23 

milhões, no entanto, houve uma diminuição no abate e, consequentemente, uma 

queda na exportação.  A Região Norte apresentou 47,98 milhões de cabeças de 

gado, o segundo maior efetivo do país, com um aumento de 1,7% com relação 

a ano de 2015. Dados mais recentes trazidos pelo ministério da agricultura, 

pecuária e abastecimento mostra que no ano de 2017 a população de bovinos 

no Brasil chegou a 217.749.364 tendo queda quando comparada ao ano de 

2016, decorrente a operação carne fraca realizada pela polícia federal, causando 

queda na produção e exportação de carnes. Na produção de bovinos um dos 

fatores mais importantes está ligado como manejo dos animais, no pré-abate, 

pois um manejo inadequado, causam interferência no bem-estar animal afetando 

a qualidade final da carcaça. Para melhor qualidade no produto e necessário 

melhor manejo desde a separação de lotes na propriedade, embarque, lotação, 

transporte, desembarque na planta frigorífica até ao box de atordoamento. 

(MOLENTO, 2005; PEREIRA; LOPES, 2006; ROÇA, 2001). As perdas parciais 

de carcaças devido a abscessos gerados por vacinas e medicamentos, somado 

a hematomas oriundos do mau manejo antes do abate, consistem nas principais 

causas de perdas econômicas principalmente para os produtores, uma vez que, 

o valor pago aos frigoríficos é feito depois da toalete das carcaças. (ASSIS et al., 

2011; RESENDE-LAGO et al., 2011). 

O presente trabalho teve por objetivo quantificar os hematomas e 

abcessos vacinais em carcaças de bovinos abatidos no frigorífico Abatedouro 

Paraíso fiscalizado pelo serviço de inspeção oficial do município de Paraíso do 

Tocantins. 

 

Metodologia 

 O Trabalho foi desenvolvido no frigorífico Abatedouro Paraíso sob 

supervisão do Serviço de Inspeção Federal (S.I.F) da Região central do Estado 

do Tocantins, no município de Paraíso, com média de abate de 350 animais por 

dia e cerca de 40 animais por hora, o frigorífico apresenta abate manual devido 

suas instalações. O abate foi acompanhando durante 15 dias, aleatoriamente, 

no mês de julho de 2018. O serviço de inspeção federal (S.I.F) responsável 
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pela avaliação e retirada de não conformidades da carcaça, realizou a coleta de 

abscesso e contusões de 40 lotes, separando-os em caixas após a inspeção de 

cada animal. Todos os critérios exigidos pelo MAPA foram rigorosamente 

respeitados, tendo por início a chegada dos animais no curral seguindo os 

seguintes passos: jejum de 12 horas, repouso e banho de aspersão no curral e 

no corredor a fim de minimizar as contaminações até o Box de contenção, 

seguindo os critérios de abate, sendo atordoamento, sangria, retirada dos 

chifres, inspeção úbere (fêmeas) esfola, retirada da cabeça, evisceração, divisão 

longitudinal em duas meias carcaças, toalete, pesagem e resfriamento, todos de 

acordo com a legislação vigente. A verificação de não conformidades das 

carcaças eram realizadas por auxiliares que ficavam na linha pré-escapular, 

tendo por finalidade inspecionar os linfonodos do quarto anterior da carcaça e 

retirar os abscessos na região do pescoço do animal, e auxiliares verificando a 

linha H (traseiro) que inspeciona os linfonodos do quarto posterior e realiza as 

retiradas de contusões.         Os 

abcessos e contusões foram dispostos em caixas auxiliares (vermelha), sendo 

pesado e direcionados a graxaria. Ao decorrer do processo de avaliação dos 

animais eram anotados os lotes de cada amostra, o nome do proprietário e local 

da propriedade. 

 

Resultados e discussão  

 O total de bovinos analisados (1.103) corresponde a 2.206 quartos 

posterior e 2.206 quartos anterior que apresentaram algum tipo de contusão ou 

abcesso. (Tabela 1). 

Tabela 1 - Dados obtidos com relação aos abcessos vacinais 

ABCESSOS 

Número de 

animais por lote 

Peso médio da porção 

extirpada por lote (em Kg) 

Perda média por 

carcaça (em Kg) 

Perda econômica média 

por animal (em reais) 

40 46,000 1,150 8,82 

42 44,400 1,057 8,10 

55 65,000 1,182 9,06 

78 117,200 1,503 11,52 

78 99,000 1,269 9,73 
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78 89,400 1,146 8,79 

80 100,000 1,250 9,58 

138 142,600 1,033 7,92 

140 138,000 0,986 7,56 

156 162,800 1,044 8,00 

218 268,200 1,230 9,43 

1103 1272,600 1,168 8,96 

Fonte: Dados do Autor (2018). 

 

Os abcessos totalizaram 84,84 arrobas e multiplicado pelo valor da arroba 

(R$115,00) teve-se um total de R$9.748,10 de prejuízo durante o período de quinze 

dias.  

França Filho et al. (2006) analisaram a presença de abcessos vacinais em 2.662 

animais abatidos no Estado do Goiás, observando somente o quarto dianteiro, e 

perceberam que a perda econômica, tomando-se por base o preço de R$ 42,00 da 

arroba na época do estudo, foi de R$ 1,39 por animal, que totalizou cerca de R$3.700,00 

de prejuízo ao pecuarista. 

Lusa et al. (2016) observaram que no período de 13 dias mais de 98% das 

carcaças continha algum dano proveniente de abcessos vacinais e compatibilizaram 

uma perda econômica de R$ 29.978,75. 

Tabela 2- Dados obtidos com relação aos abcessos vacinais 

CONTUSÕES 

Número de 

animais por lote 

Peso médio da porção 

extirpada por lote (em Kg) 

Perda média por 

carcaça (em Kg) 

Perda econômica média 

por animal (em reais) 

40 14,000 0,350 2,68 

42 10,600 0,252 1,93 

55 11,500 0,209 1,60 

78 11,600 0,149 1,14 

78 25,800 0,331 2,54 

78 39,200 0,503 3,85 

80 10,000 0,125 0,96 

138 39,400 0,286 2,19 
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140 58,000 0,414 3,18 

156 30,800 0,197 1,51 

218 33,800 0,155 1,19 

1103 284,700 0,270 2,07 

Fonte: Dados do Autor (2018). 

  

Hensi et al. (2014) observaram que dentre 500 carcaças 74,6% apresentaram 

contusões que chegaram em média a 240,60 g/animal. O cálculo dessas perdas foi 

estimado em 48.504,96 kg/ano resultando em um prejuízo estimado de R$ 277.952,00. 

Os autores concluíram que as contusões nas carcaças resultaram em considerável 

prejuízo para o estabelecimento e para o pecuarista, com perda da comercialização de 

parte da carne. 

Polizel Neto et al. (2015) verificaram que as perdas com lesões em carcaça 

bovinas decorrentes de transporte e manejo pré-abate em um matadouro-frigorífico de 

porte médio podem superar 200 mil reais por ano. 

 

Conclusão 

  Verificou-se que para redução dos abcessos vacinais preconiza-se a correta 

aplicação da vacina com materiais esterilizados e a troca correta de agulhas para evitar 

a presença desses abscessos. Tendo boas práticas de manejo  auxilia para a 

minimização de contusões nos animais, especialmente nas 24 horas que antecedem o 

abate.  
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RESUMO 
 
           Este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão da literatura sobre 

as perda de gotas por deriva na tecnologia de Aplicação. Foi realizado 

levantamento bibliográfico de alguns trabalhos realizados. Foram utilizadas as 

palavras-chave “Deriva” e “Tecnologia de Aplicação” e “ Defensivos Agrícolas”. 

Foram selecionados artigos. 

Palavras-chave: Deriva; Tecnologia de Aplicação; Defensivos Agrícolas. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Segundo Peres et al. (2003) o aumento da produção agrícola foi possível 

a partir do surgimento da revolução verde que ocorreu a partir da década de 

1950, quando se teve o início das mudanças no processo tradicional de realizar 

a agricultura, a qual se utilizava de técnicas rudimentares. Essa nova agricultura 

se apoia em novas tecnologias, como o uso intensivo de praguicidas, que 

também são denominados pesticidas, agrotóxicos ou defensivos agrícolas, que 
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foram disponibilizados para o controle de doenças e pragas, aumentando assim 

a produtividade e a proteção das culturas. 

Para MATUO (1998), o produto fitossanitário deve exercer sua ação sobre 

determinado organismo, portanto é necessário que o alvo seja atingido; sendo 

assim, qualquer quantidade de produto químico (ou agente de outra natureza) 

que não atinja o alvo, não terá qualquer eficácia e estará representado como 

forma de perda. Portanto, é preciso conhecer o espectro das gotas pulverizadas, 

de forma a adequar o seu tamanho, garantindo, ao mesmo tempo, eficácia 

biológica e segurança ambiental, de acordo com as condições meteorológicas 

no momento da aplicação (CUNHA et al., 2003). 

Entre as diferentes técnicas de aplicação de agrotóxicos, as que se 

baseiam na pulverização hidráulica são as mais difundidas, graças à flexibilidade 

que oferecem em diferentes situações (TEIXEIRA, 1997). Existem vários tipos 

de pulverizadores hidráulicos, que vão desde os mais Avaliação do espectro de 

gotas de pontas de pulverização hidráulicas simples, do tipo costal, utilizado em 

pequenas áreas, até os equipamentos mais sofisticados, como os pulverizadores 

de barra autopropelidos. Nesses equipamentos, os bicos de pulverização 

representam um dos principais componentes, pois influenciam diretamente na 

qualidade e na segurança da aplicação. Genericamente, denomina-se bico ao 

conjunto de peças colocado no final do circuito hidráulico, por meio do qual a 

calda é fragmentada em gotas (CHRISTOFOLETTI, 1999). 

Muitas vezes, entretanto, parte do produto aplicado se perde no ambiente, 

principalmente por deriva. Além do prejuízo resultante da perda de agrotóxico e 

dos danos que podem ser causados em culturas adjacentes, a deriva assume 

grande importância devido à conscientização da população em relação à 

qualidade de água e alimentos e a outras questões ambientais (Lunkes, 1996). 

A deriva é considerada um dos maiores problemas da agricultura (Sumner 

& Sumner, 1999). O desvio da trajetória que impede que as gotas produzidas 

atinjam o alvo está relacionado, principalmente, ao tamanho de gotas e à 

velocidade do vento (Silva, 1999). 

. 
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Desenvolvimento 

Esse trabalho foi elaborado a partir de uma revisão da literatura em artigos 

científicos e pesquisas. As palavras-chave utilizadas foram “Deriva” e 

“Tecnologia de Aplicação” e “ Defensivos Agrícolas”. Após a leitura dos títulos 

dos artigos,  

Segundo Cunha et. Al (2003) A distribuição das gotas por classe de 

tamanho para a pulverização utilizando bicos de jato plano standard, com e sem 

a adição de adjuvante à calda, e bicos de jato plano antideriva, para as pressões 

de 200, 300 e 400 kPa. 

O aumento no tamanho da gota, até certo limite, melhora a eficiência da 

pulverização sob condições adversas de umidade e temperatura, entretanto a 

deposição no alvo em pulverizações com pontas que produzem gotas 

extremamente grossas é prejudicada, mesmo com o aumento do volume de 

aplicação. Pontas de jato plano com indução de ar, caracterizadas pela produção 

de gotas grossas, proporcionaram os maiores volumes de depósitos nas folhas 

e maior uniformidade da pulverização nos diferentes níveis da planta (SOUZA 

et. al 2007). 

As pontas antideriva contribuíram para o aumento do tamanho das gotas, 

diminuindo o risco potencial de deriva. O pré-orifício produz perda de carga na 

pressurização, com efeito inverso no diâmetro das gotas. Utilizando as pontas 

standard API 110-02, em média, 24% do volume pulverizado apresentou gotas 

de diâmetro inferior a 100 µm, e com a utilização das pontas antideriva ADI 110-

02, 9%. SUMNER & SUMNER (1999) também constataram a redução do 

potencial de deriva com a utilização de algumas pontas antideriva avaliadas.  

O objetivo da tecnologia de aplicação de agrotóxicos é colocar a 

quantidade certa de ingrediente ativo no alvo, com a máxima eficiência e da 

maneira mais econômica possível, afetando o mínimo possível o ambiente 

(MATTHEWS, 2002). Muitas vezes, entretanto, partes do produto aplicado se 

perde para o ambiente, principalmente por deriva. Além do prejuízo resultante 

da perda de agrotóxicos e dos danos que podem ser causados em culturas 

adjacentes, a deriva assume grande importância por causa da conscientização 

da população, nos últimos anos, em relação á saúde e ao ambiente (GIL & 

SINFORT, 2005).  
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CONCLUSÃO 

Todos os estudam apontam que a maior importância a perda de gotas por 

deriva se dá pela regulação dos bicos das pulverizadoras. Esse aspecto ainda é 

muito estudado e analisado para uma melhora constante. 
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Resumo 

 O experimento foi conduzido no campo experimental da Católica do Tocantins, 

em estufa com ambiente controlado. Para o experimento usou-se sacos para 

plantio de mudas com medidas 18 x 25 x 0,15 centímetros e substrato comercial, 

plantando-se 3 sementes por saco. Utilizou-se o delineamento inteiramente 

casualizado (DIC), sendo 2 tratamentos com 20 repetições, resultando em 40 

parcelas. Ao término do período de crescimento das plantas, contabilizando 75 

dias, realizou-se a pesagem das plantas para determinar a fitomassa produzida 

nesse intervalo. A espécie andropogon obteve maior peso de parte aérea em 

relação à brachiaria. Esse resultado deve-se a alta velocidade de crescimento, 

que permite maior altura de planta e maior desenvolvimento das folhas.  

Palavras-chave: Brachiaria ruziziensis; Andropogon gayanus; Fitomassa. 

 

Introdução 

O Brasil é o maior produtor mundial de leite e carne com criação de 

bovinos a pasto, com um rebanho de 170,2 milhões de cabeças bovinas 

(ANUALPEC, 2005), explorando 180 milhões de hectares de pastagens. 

Aproximadamente 100 milhões de hectares são ocupados por forrageiras 

cultivadas e o restante constituído de pastagens naturais compostas por 

espécies nativas ou exóticas (PEREIRA et al., 2001). 

Uma característica importante da pecuária brasileira é ter a maior parte 

de seu rebanho criado a pasto (FERRAZ; 2010), o que permite menor gastos na 

produção de alimentos derivados de bovinos. Em decorrência dessa vocação da 

pecuária brasileira, advinda, principalmente, das características climáticas e da 
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extensão territorial do País, o Brasil tem um dos menores custos de produção de 

carne do mundo (DEBLITZ, 2012).  

A compreensão de qualquer ecossistema de pastagem (natural, 

melhorada ou cultivada) está relacionada com sua estrutura, que é formada sob 

a influência de componentes bióticos e abióticos e cujo equilíbrio depende de 

sua sustentabilidade. Por essa razão, qualquer ação do manejador deve ser feita 

a partir de uma abordagem sistêmica que considere a interação desses fatores. 

Também, é fundamental considerar que alguns são passíveis de controle 

(intensidade e frequência de desfolha, disponibilidade de nutrientes e água via 

irrigação), enquanto outros são incontroláveis ou não podem ser modificados 

pelo manejador (radiação solar, temperatura, precipitação, fotoperíodo) 

(NABINGER, 1997). 

O capim-andropogon é uma gramínea de origem africana, perene, com 

porte de 1,5 a 2,5m de altura, com boa adaptação a regiões secas, de solos 

arenosos ácidos com baixa fertilidade, sendo apetitosa e nutritiva quando jovem, 

mas produz inflorescência de talos duros e pouco aceito por ruminantes com o 

avançar do estádio vegetativo (FAO, 2004).  

O capim-andropogon produz anualmente 12 t/ha de massa seca, sendo, 

em média, 21% desse valor obtido durante o período seco (BOTREL et al., 

1999). Além disso, distingue-se por seu intenso perfilhamento (PINTO, 1993). 

Essas características morfofisiológicas lhe conferem alta relação lâmina: colmo 

em estádio vegetativo, grande capacidade de rebrotação e, por conseguinte, 

adaptação ao pastejo ou tolerância ao corte. 

 O gênero Brachiaria possui cerca de cem espécies. No Brasil, foram 

encontradas 15 espécies deste gênero, sendo sete de introdução recente: B. 

brizantha, B. decumbens, B. dictyoneura, B. humidicola, B. arrecta, B. ruziziensis 

e B. vittata (SOARES FILHO, 1994).  

A expansão de áreas de pastagens cultivadas, com espécies do gênero 

Brachiaria no Brasil tem se verificado em proporções, provavelmente, jamais 

igualadas por outras forrageiras, em qualquer outro país de clima tropical 

(COSTA et al. 2007). No Brasil tropical, as gramíneas deste gênero ocupam a 

maioria da área de pastagens cultivadas, pela sua adaptação às mais variadas 

condições de solo e clima, com vantagens sobre outras espécies, por 

proporcionar produções satisfatórias de forragem em solo com baixa fertilidade. 
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A Brachiaria ruziziensis, apesar de apresentar menor produtividade de 

massa seca, proporciona rápida cobertura do solo, boa composição 

bromatológica, boa palatabilidade, excelente ciclagem de nutrientes e facilidade 

na sua dessecação (TRECENTI, 2005). 

O manejo de corte da forrageira é um fator que modifica tanto a produção 

quanto a qualidade da forragem. Cortes mais frequentes resultam em menor 

produção de matéria seca (MS), porém, de maior valor nutritivo do que cortes 

menos frequentes, que proporcionam maiores produções de matéria seca, mas 

de menor qualidade (ALVIM et al., 2000). 

Além de fatores químicos e bromatológicos, há outros inúmeros fatores 

que podem ser influenciados pela altura de corte, como por exemplo: a 

velocidade da rebrota e perfilhamento e seletividade do pastoreio dos animais. 

Segundo (LIMA, 2009), pastagens manejadas em alturas de corte maiores 

permitem menor penetração de luz no dossel forrageiro, prejudicando o 

perfilhamento. Por outro lado, as pastagens de maior altura favorecem uma 

maior seletividade pelo animal (BUENO, 2003; ANDRADE, 2003).   

Objetivou-se com esse trabalho avaliar o desenvolvimento das pastagens 

Brachiaria e Andropogon e comparar a produção de fitomassa em um período 

determinado. 

 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no campo experimental da Católica do 

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

de Palmas - TO, em estufa com ambiente controlado. A estufa conta com um 

sistema de irrigação por aspersão que garante o suprimento de água dos 

tratamentos. O turno de rega da estufa é de 12 horas, sendo que o sistema 

funciona durante 60 minutos. 

Para o experimento usou-se sacos para plantio de mudas com medidas 

18 x 25 x 15 cm e substrato comercial a base de fibra de coco, casca de pinus, 

esterco, serragem, vermiculita, casca de arroz, gesso agrícola, entre outros.  

Não se usou nenhum tipo de adubação, pois se objetivou apenas 

visualizar o desenvolvimento pleno da planta. 

O experimento foi implantado no dia 10 de março de 2018, alocando-se 

400 gramas de substrato comercial citado acima nos sacos, em seguida fez-se 
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necessário irrigar o substrato até atingir a capacidade de campo, para que o 

mesmo estivesse pronto para então, receber as sementes das forrageiras 

brachiaria e andropogon. 

Na hora da semeadura, usou-se 3 sementes de cada tipo de capim, por 

saco de muda para garantir a germinação. Enfim, as sementes foram plantadas 

a 1,5 centímetros de profundidade. 

Os tratamentos ficaram dispostos em um delineamento inteiramente 

casualizado (DIC) com 2 tratamentos: brachiaria e andropogon. Cada tratamento 

contou com 20 repetições, resultando-se em 40 unidades amostrais.   

Ao término do período de crescimento das plantas, contabilizando 75 dias, 

realizou-se a pesagem das plantas para determinar a fitomassa produzida nesse 

intervalo. Realizou-se também a medição da altura da parte aérea. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância, utilizando-se o 

software Sisvar versão 5.6.  

 

Resultados e Discussão 

    O desenvolvimento de ambas gramíneas aconteceu minimamente e de 

maneira bem vagarosa. Ao passar-se 75 dias do plantio, a altura máxima atingida 

pelas plantas foi de 51 centímetros. A média de altura de cada tratamento foi de 

28 centímetros e 40 centímetros para brachiaria e andropogon, respectivamente. 

Com isso, o capim andropogon obteve um crescimento médio de 0,533 

centímetros/dia enquanto a brachiaria obteve 0,373 centímetros/dia. 

    As características de crescimento de cada espécie contribuem para a 

discussão dos resultados do experimento.  

De acordo com a Tabela 1 é possível verificar que as médias de peso do 

capim andropogon diferenciam-se estatisticamente da brachiaria, sendo de 2,38 

gramas e de 0,66 gramas, respectivamente. 

Tabela 1. Médias dos tratamentos brachiaria e andropogon.  
 

Tratamentos                                    Médias      Resultados do teste  

 
Brachiaria (gramas)                         0.663500                b    
Andropogon (gramas)                     2.384778                a 

 
*médias seguidas das mesmas letras não se diferenciam estatisticamente, pelo teste de Tukey a 5%. 
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O andropogon atingiu maior tamanho de parte aérea, o que concedeu 

maior peso de fitomassa. Esse fato é característica da espécie que é muitas 

vezes escolhida pela alta rusticidade, boa germinação mesmo em condições não 

ideais e alta velocidade de crescimento. Além disso, no mercado de forrageiras, 

o investimento necessário na compra de sementes de andropogon é menor. 

Devido a menor velocidade de crescimento da brachiaria, não foi possível 

o acúmulo de matéria fresca, resultando, nesse período em folhas mais finas, 

com pouca fitomassa. Vale ressaltar que o produtor muitas vezes busca uma 

espécie que tenha o crescimento rápido, porém nem sempre isso se relaciona 

com a qualidade nutricional e bromatológica do pasto destinado a bovinos. Visto 

isso, é necessário levar em conta outros fatores na escolha de uma planta 

forrageira.  

 

Conclusões 

A espécie andropogon obteve maior peso de parte aérea em relação à 

brachiaria. Esse resultado deve-se a alta velocidade de crescimento, que permite 

maior altura de planta e maior desenvolvimento das folhas.  
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RESUMO 

Com o objetivo de avaliar a eficiência do biofertilizante Aloefertil® aliado a 

compostagem orgânica na cultura da alface. Foi avaliado Peso total, peso do 

sistema radicular, altura da cabeça e peso da cabeça. O experimento foi 

realizado no Campus de Ciências Agrárias e Ambientais da Faculdade Católica 

do Tocantins, localizada no município de Palmas – TO. O delineamento 

experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial de 2x2. 

Aplicação do biofertilizante foliar Aloefertil® proporcionou um aumento ao 

desenvolvimento e crescimento da cultura da alface crespa com adubação 

orgânica dentro das características agronômicas. 

PALAVRAS- CHAVE: Lactuca sativa L.; Fertilizante foliar; Matéria orgânica. 

 
INTRODUÇÃO 

A alface (Lactuca sativa L.) é uma hortaliça folhosa, pertencente à família 

Compositae (CHON et aI. 2005). Os hábitos alimentares da população 

evidenciam essa condição que é favorecida pela fácil aquisição do produto 

(AGRIANUAL, 1998), pelo seu sabor, pela qualidade nutritiva e por ser uma 

hortaliça de baixo custo (COMETTI et al., 2004). A alface, assim como várias 

outras hortaliças, exige um fornecimento considerável de nutrientes prontamente 

solúveis, dentro de um curto período de intenso crescimento vegetativo (ZINK & 

YAMAGUCHI, 1962; GARCIA et al., 1982). Com relação adubação, no extrato 

de Aloe vera foram relatados efeitos estimulantes em relação ao 

desenvolvimento da raiz, apontando a possível presença de atividade de auxina 

(RODRÍGUEZ, 2006). Segundo Castillo (2002), citado por Almeida et al. (2016), 

o Aloe vera tem como função estimular o crescimento em função de sua 

composição química de manose fosfato, sua principal função é estimular o 

crescimento de tecidos. A adequada nutrição mineral da planta depende do bom 
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funcionamento de vários fatores, com destaque para o solo, pois é dele que são 

obtidos os elementos essenciais ao crescimento e à produção das culturas 

(MALAVOLTA, 2006). Lopes et al. (2005) também fazem referência à exigência 

da alface por boas condições físicas e químicas do solo, o que pode ser 

conseguido com o manejo adequado e com o uso de insumos que aumentem a 

disponibilidade do nutriente para a planta.  A adubação orgânica tem grande 

importância no cultivo de hortaliças, principalmente em solos de clima tropical, 

onde a mineralização da matéria orgânica se realiza intensamente, e onde seu 

efeito é bastante conhecido nas propriedades químicas e biológicas do solo 

(SWIFT; WOOMER, 1993).  

Presente trabalho teve como objetivo de avaliar a eficiência do 

biofertilizante Aloefertil® aliado a compostagem orgânica na cultura da alface 

crespa. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no Campus de Ciências Agrárias e 

Ambientais da Faculdade Católica do Tocantins, localizada no município de 

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

uma altitude de 230 metros. O clima da região é do tipo C2wA’a’ – Clima úmido 

subúmido com pequena deficiência hídrica, no inverno, evapotranspiração 

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

A cultura utilizada no experimento é a alface crespa, plantada no dia 26 

de junho de 2018. No canteiro composto com adubação orgânica composta por 

gramíneas trituradas (palhada de milho com sabugo, e palhada de capim roxo) 

incorporadas ao solo dois dias antes do plantio da cultura, e o dimensionamento 

do canteiro 1metro de largura x 1,20 metros comprimento com espaçamento 

entre plantas e linhas 0,20 centímetros x 0,20 centímetros, a semeadura feito à 

mão, irrigação manual, capina manual e o monitoramento de pragas e doenças. 

Aplicação do produto Aloefertil® conforme o recomendado pelo fabricante 2 

mililitro do produto/ 1 litro de água, 15 dias após a plantio e 10 dias após a 

primeira aplicação até a colheita foram feitas duas aplicações, sendo que a 

colheita realizou-se 35 dias após a semeadura. Foram colhidas 10 amostras, 

sendo 5 amostras da testemunha e 5 amostras com aplicação do produto 

Aloefertil®. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, 
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em esquema fatorial de 2x2, sendo a alface crespa sem e com a aplicação do 

produto Aloefertil® sobre condições da adubação orgânica. Foram avaliados os 

seguintes atributos: Peso total, peso do sistema radicular, altura da cabeça e 

peso da cabeça. Ao fim da coleta de dados, foram submetidos ao Excel 2013, 

gerados no gráfico de barras. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em relação ao Peso total, peso do sistema radicular e o peso da cabeça 

avaliada, pode-se observar diferença significativa, em relação altura da cabeça, 

não diferiram significativamente. A adequada nutrição mineral da planta depende 

do bom funcionamento de vários fatores, com destaque para o solo, pois é dele 

que são obtidos os elementos essenciais ao crescimento e à produção das 

culturas (MALAVOLTA, 2006). A produtividade e a qualidade da alface estão 

relacionadas com o clima e com os fatores de produção, com destaque para a 

disponibilidade hídrica e a adubação (VIDIGAL et al., 1995). Rodrigues e Casali 

(1999), avaliando a aplicação de adubos orgânicos em alface, observaram 

aumentos na produção e nos teores de nutrientes nas plantas. 

Tabela 1. Valores médios do peso da cabeça, altura da cabeça, peso do sistema radicular e peso 

total submetido sem e com a aplicação do biofertilizante foliar Aloefertil® aliado à adubação 

orgânica. 

 
 

Segundo Magno Alves (2017), este biofertilizante promove a nutrição da 

planta e ela passa a buscar os micro e macro nutrientes contidos no solo e 
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atmosfera. Assim, melhora o seu sistema imunológico tornando-a mais produtiva 

e resistente às doenças causadas por microrganismos como bactérias e fungos. 

Conforme Almeida et al. (2016), esse produto quando aplicado via foliar ou na 

irrigação, potencializa a ação de absorção da planta estimulando a brotação e o 

enraizamento, garantindo melhores condições para que o máximo potencial 

produtivo seja alcançado. 

 

Figuras 2 e 3. Área cultivada com a cultura da alface crespa pronto para colheita. 

  

.  

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que aplicação do fertilizante foliar Aloefertil® proporcionou um 

aumento ao desenvolvimento e crescimento da cultura da alface crespa com 

adubação orgânica dentro dos padrões exigente dos consumidores. 

  

REFERÊNCIAS 

ABREU, I.M.O.; JUNQUEIRA, A.M.R.; PEIXOTO, J.R. et al. Qualidade 

microbiológica e produtividade de alface sob adubação química e orgânica. 

Ciência e Tecnologia de Alimentos, v.30, Suppl. 1, p. 108-118, 2010. 

ALMEIDA, R.; LIMA, A. H.; LOPES, J. C. F.; LIMA, N. J. R.; OLIVEIRA, R. 

Viabilidade da utilização do fertilizante AloeFértil® na cultura feijão. In: VII 

Sintagro - Simpósio nacional de Tecnologia em Agronegócio. Jales - SP, 06 a 08 

de outubro de 2016. 

BONISSONI, K. Aloe Fértil Plus: Biofertilizante inédito no Brasil. Rural 

Pecuária, Tecnologia e Manejo. Disponível em < 

http://ruralpecuaria.com.br/tecnologia-emanejo/adubos/aloe-fertil-plus-



 

 
381 

biofertilizante-inedito-no-brasil.html> publicado em: 06/12/2017. Acesso em: 28 

agosto de 2018 

FERDIN, PAULO CESAR MAXIMIANO. Influência da aplicação foliar do 

fertilizante aloefértil® no desempenho agronômico do milho. FUNDAÇÃO 

EDUCACIONAL MIGUEL MOFARREJ FACULDADES INTEGRADAS DE 

OURINHOS, 2018. 

MELO SILVA, F. A. et  al. Resposta  da  alface  à  adubação nitrogenada com 

diferentes compostos orgânicos em dois ciclos sucessivos. Acta 

Scientiarum. Agronomy, Maringá, v. 32, n. 1, p. 131-137, 2010.  

MORENO, M. B.; CORRÊA, A. P. A.; KROLOW, A. C. R.; LEITE, T. B.; 

ROMBALDI, C. V.; GOMES, C. B. Análise das folhas de alface cv. Ellsa 

submetida a diferentes tratamentos com torta de mamona no solo infestado 

com mel oidog yne javanica. Embrapa Clima Temperado, 2013. 

OLIVEIRA, W. R. et al. Desempenho produtivo de cultivares de cenoura 

expostas as condições edafoclimáticas da mesorregião oriental do 

tocantins. Anais da VII Jornada de Iniciação Científica e de Extensão da 

Católica do Tocantins, 2017. 

RODRIGUES, E.T.; CASALI, V.W.D. Rendimento e concentração de 

nutrientes em alface, em função das adubações orgânica e mineral. 

Horticultura Brasileira, Brasília, v. 17, n. 2, p. 125-128, julho 1999. 

SHINOZAKI, G. A. et al. Desempenho de fertilizantes organominerais na 

produção de mudas de alface. Universidade Estadual do Norte do Paraná, 

Campus Luiz Meneghel, 2018. 

SILVA, Alexsandra Sousa Nascimento da. Doses de fósforo e de potássio na 

produção da alface. Tese (Doutorado). UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA – UNESP, 2013.

https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/list/unidade/15?p_auth=KSB4hJIz


 

 
382 

Resistência Do Carrapato Rhipicephalus (Boophilus) Microplus 
A Diferentes Princípios Ativos De Uso Tópico Em Bovinos De 

Porto Nacional – TO 
 
 

 
Rodrigo Gomes Gonçalves1 

Juliana de Sousa Pinto Pieroni2  

Gabriel Teodoro de Barros1  
José Vicente Pereira1 

Lamartim Rosa Alves1  
Roberto Ferreira da Silva Junior1  

Rodrigo Alves Gomes1 
RESUMO 

Recentemente, pode-se observar o contínuo aumento de relatos da 

resistência do carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus a diversas bases 

químicas acaricidas disponíveis comercialmente. Há descrição de mecanismos 

genéticos que conferem essa característica e de raças bovinas que são mais 

resistentes à infestação provocadas por esses ectoparasitos. Já foram 

desenvolvidos vários métodos para aferição da eficiência dos fármacos 

acaricidas, os quais podem ser empregados como base na escolha do melhor 

sistema de controle em cada situação específica. A importância dos estudos 

sobre o carrapato bovino reside no fato deste ser responsável por grandes 

prejuízos na pecuária bovina mundialmente, principalmente devido à redução no 

desempenho produtivo e reprodutivo dos animais, através da hematofagia e 

transmissão de doenças. 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. A partir dos dados obtidos pode-se 

concluir que dos cinco produtos testados, somente um produto, a base de 

cipermetrina 15%, não pode ser indicado para controle do carrapato R. (B.) 

microplus. Os demais tratamentos tiveram sua eficácia comprovada e podem ser 

usados nos bovinos da região de Porto Nacional – TO. 

Palavras-chave: ectoparasita; eficácia de princípios ativos; resistência. 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil possui um dos maiores rebanhos de bovinos do mundo, no 

entanto, possui desafios com relação a sanidade se seu rebanho, especialmente 
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com relação ao controle dos ectoparasitas. Um ectoparasito que vem causando 

grandes prejuízos para os produtores é o Rhipicephalus (Boophilus) microplus, 

um artrópode hematófago vetor de doenças importantes e que atualmente vem 

resistindo aos produtos utilizados para o seu controle (YONEYA, 2009). Esse 

carrapato ocasiona prejuízos pela diminuição da produção animal, pela 

desvalorização do couro dos animais, transmissão de importantes patógenos e 

gastos na tentativa de seu controle, o que leva a perdas de mais de 3,24 bilhões 

de dólares anuais no Brasil. A fim de evitar tais prejuízos, os produtores utilizam 

há anos diversos produtos carrapaticidas, porém como não há no Brasil qualquer 

política oficial de controle do carrapato comum dos bovinos, práticas de controle 

individuais têm sido adotadas (CARVALHO; COSTA, 2007). 

Originário da Ásia, o carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus é 

extremamente prevalente em áreas tropicais e subtropicais, tendo como principal 

hospedeiro o bovino (LEMPEREUR, et al., 2010). 

Para um controle efetivo do carrapato deve-se sempre escolher um 

produto comprovadamente eficaz. No entanto, a ineficiência no controle dos 

carrapatos por meio da aplicação de acaricidas continua sendo um desafio para 

as empresas, os pesquisadores e principalmente para os médicos veterinários.  

Neste contexto, o presente trabalho foi desenvolvido com intuito de 

monitorar o grau de eficiência de alguns princípios ativos antiparasitários a cepas 

de R. (B.) microplus coletadas na região de Porto Nacional - TO. 

 

METODOLOGIA 

    Para avaliação da eficiência de acaricidas frente a diferentes cepas de 

R. (B.) microplus, foram utilizadas amostras de carrapatos provenientes da 

região de Porto Nacional - TO coletadas em um frigorífico local após abate. A 

coleta foi realizada manualmente em bovinos predominantemente da raça 

Nelore infestados naturalmente em diferentes condições de manejo e, em 

seguida, foram armazenadas e acondicionadas sob refrigeração a 8ºC. O tempo 

entre a coleta e a realização do teste não excedeu 48 horas. No Laboratório da 

Faculdade Católica do Tocantins, as teleóginas foram reavaliadas para o 

descarte das que se encontravam pouco ingurgitadas (tamanho inferior a 4mm) 

ou mortas, para então ser realizado o teste de imersão, também conhecido como 

biocarrapaticidograma, o qual foi descrito por DRUMMOND et al. (1973). 
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As teleóginas foram divididas em seis grupos experimentais com 22 

teleóginas em cada grupo sendo cinco tratamentos e um grupo controle. Foram 

testados cinco produtos comerciais de frequente utilização pelos produtores, ou 

seja, os mais comercializados pelas casas agropecuárias da região. Sendo 

assim, os tratamentos foram divididos da seguinte maneira: T1- cipermetrina 

0,6% + ethion 2%; T2 associação de cipermetrina 15% + clorpirifós 25% + 

citronelal 1%; T3- deltametrina 25% T4- cipermetrina 15%; T5- a associação de 

cipermetrina 15% + clorpirifós 25% + citronelal 1%; T6 controle. 

As variáveis do biocarrapaticidograma foram são avaliadas, segundo as 

equações descritas por Drummond et al. (1973) que avaliaram a eficiência 

reprodutiva e a eficiência do produto: 

 
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 

 
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 (BRASIL, 1990). 

Sendo assim, o presente trabalho considerou o princípio ativo eficaz somente 

aquele cuja EP foi igual ou superior a 95%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A maior parte dos produtos testados apresentaram bons resultados, ou 

seja, eficiência acima de 95%, apenas o tratamento T4 (cipermetrina 15%), não 

demostrou-se eficiente entre os tratamentos, conforme pode ser observado na 

Figura 1. 

Figura 01 - Resultado da eficiência dos produtos no teste de 

biocarrapaticidograma com carrapatos coletados em Porto Nacional-TO. 
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Como demonstram a (Figura 01), quatro dos cinco tratamentos testados 

não tiveram grande variação nos seus percentuais de eficiência, o que é um dado 

relevante para tratar-se dos carrapatos da região. Com isso, a partir dos 

resultads obtidos indicam-se os tratamentos T1(cipermetrina 0,6% + ethion 2%), 

T2 (cipermetrina 15% + clorpirifós 25% + citronelal 1%) T3- (deltametrina 25%) 

ou T5 (cipermetrina 15% + clorpirifós 25% + citronelal 1%) para os animais das 

propriedades avaliadas. 

A não eficiência dos produtos, como aconteceu com o principio ativo 

cipermetrina 15%, se dá principalmente pelo seu uso indiscriminado e incorreto. 

A frequente troca de princípios ativos tende a contribuir com essa resistência. 

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 

A partir dos dados obtidos pode-se concluir que dos cinco produtos 

testados através da técnica do biocarrapaticidograma, somente um produto, a 

base de cipermetrina 15%, não pode ser indicado para controle do carrapato R. 

(B.) microplus. Os demais tratamentos tiveram sua eficácia comprovada e podem 

ser usados nos bovinos da região de Porto Nacional – TO. 
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Resumo 

Os equinos fazem parte constantemente da vida do homem do campo, seja para 

o trabalho ou para o lazer. Com isso, observa-se um cuidado cada vez maior do 

homem com o seu rebanho. No entanto, uma das causas que mais prejudicam 

e causam desconforto para os equinos são as doenças causadas por 

ectoparasitas. 

Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo determinar quais são os 

principais ectoparasitas encontrados nos haras do município de Xinguara-PA e 

quais são as medidas profiláticas adotadas nesses locais.  Com isso foi aplicado 

um questionários em nove haras do município de Xinguara-Pará, que totalizaram 

213 equinos. Diagnosticou-se a presença de 4 diferentes ectoparasitas, dois 

insetos e duas espécies de carrapatos. Por sua vez a mosca dos estábulos foi 

constatada em 100% dos haras, seguidas pelos carrapatos 44,4%. Como 

medida profilática identificou-se que a maioria dos haras utilizam inseticidas para 

pulverização, no entanto, também é indicado o recolhimento das fezes e uso de 

esterqueiras.  Concluiu-se então, que no município de Xinguara, os criadores de 

equinos devem ter maiores preocupações com as moscas dos estábulos e 

secundariamente com os carrapatos, pois são os principais ectoparasitas que 

acometem os animais.  

Palavras-chave: carrapatos; infestação; moscas; vetores. 
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Introdução 

Nos últimos anos observou-se um crescimento continuo na criação e manejo de 

equinos, seja para as práticas esportivas como também para o trabalho e laser. 

A indústria do cavalo cresceu quase 12% ao ano nos últimos 10 anos, chegando 

em 2015 a movimentar cerca de R$ 16 bilhões (DIAS, 2016).  Os cavalos fazem 

parte do cotidiano da vida do homem e os auxiliam em várias atividades, por isso 

cada vez mais o homem se importa em realizar na sua propriedade um manejo 

adequado a esses animais. Procurando sempre melhorias a eles, especialmente 

quando se trata de formas de controle dos parasitas, que tanto causam prejuízos 

a esses animais. 

A saúde e o desempenho dos cavalos podem ser comprometidos por infestações 

de ectoparasitas. Os carrapatos são artrópodes que apresentam distribuição 

mundial, parasitando vertebrados terrestres, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 

Entre as espécies de carrapatos, o de maior importância para equinos é o 

Amblyomma cajennense, conhecido como “carrapato estrela”. Esse carrapato 

pode transmitir doenças como a babesiose equina e a febre maculosa, 

importante zoonose para os humanos (MASSARD; FONSECA, 2004). 

Outro ectoparasita importante aos equinos são as moscas, principalmente a 

Stomoxys calcitrans, mais conhecida como mosca-dos-estábulos. São 

hematófagas, ou seja, sugam sangue do animal, no mínimo duas vezes ao dia, 

e neste ato transmitem as doenças. 

Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo determinar quais são os 

principais ectoparasitas encontrados nos haras do município de Xinguara-PA e 

quais são as medidas profiláticas adotadas nesses locais.  

 

Metodologia 

Elaborou-se um questionário para determinar os principais ectoparasitas que 

acometem os haras em Xinguara- PA. O questionário foi composto por seis 

perguntas cujo conteúdo englobou informações como: o manejo dos animais nas 

propriedade, a incidência dos parasitas observados e o controle adotado pela 

proprietário. Para aplicação dos questionários visitou-se nove haras no município 

de Xinguara-PA e realizou-se as entrevistas com os proprietários. Para 

confirmação das diferentes espécies de parasitas, realizou-se coleta dos 
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mesmos nas propriedades para posterior análise e classificação das espécies 

encontradas. 

 

Resultados e Discussão 

Nos nove haras visitados em Xinguara-PA encontraram-se quatro principais 

espécies de ectoparasitas em um total de 213 equinos. Sendo dois insetos: um 

da espécie Stomoxys calcitrans (conhecido como mosca-dos-estábulos) e um da 

família Tabanidae (conhecida como mutuca). Constatou-se também a presença 

de duas espécies de carrapatos, o Amblyomma cajannense (carrapato estrela) 

e o Anocentor nitens (carrapato-da-orelha-do-cavalo).  

A partir da realização dos questionários observou-se que a mosca Stomoxys 

calcitrans (mosca-dos-estábulos) é o principal parasita que acomete 100% dos 

haras da região de Xinguara-PA (Tabela 1). Essa mosca transmite a Anemia 

Infecciosa Equina e é a principal mosca veiculadora dos ovos da Dermatobia 

hominis. Além disso, ela transmite mecanicamente o Trypanosoma evansi, 

protozoário flagelado que causa uma doença nos equinos conhecido 

popularmente como mal-das-cadeiras. 

Já com relação aos carrapatos, os mesmos foram relatados como problema em 

44,4% dos haras e as espécies identificadas foram Anocentor nitens e Amblyoma 

cajannense (Tabela 1). 

Já as mutucas foram observadas em somente uma propriedade. Esses insetos 

possuem tamanhos variados, de 0,6 a 3,0cm e possuem aparelho bucal 

lambedor e sugador. O ingurgitamento de sangue demora de 20 a 60 minutos, 

deixando o animal muito estressado (MONTEIRO, 2014). 

Com relação às medidas profiláticas adotadas constatou-se que em 77,7% das 

propriedades a pulverização com ectoparasiticidas tanto os animais quanto o 

ambiente é o método mais utilizado. No entanto, estudos comprovam que o uso 

de inseticidas nem sempre é eficiente porque em muitos locais as moscas estão 

resistentes a eles. O ideal é fazer um controle higiênico com o uso de 

esterqueiras e compactação das fezes. Indica-se também que as camas sejam 

trocadas no máximo a cada 10 a 15 dias para evitar a proliferação das moscas. 

(MONTEIRO,2014) 
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Tabela 1- Resultados obtidos sobre os ectoparasitas de equinos a partir 

dos questionários aplicados em Haras de Xinguará-PA. 

Haras 
Ectoparasitas 
Identificados 

Métodos de 
Controle* 

Incidência** 
Total 

de 
animais 

1 Stomoxys calcitrans Não realiza 
Período 
chuvoso 

10 

2 Stomoxys calcitrans Pulverização  
Período 
chuvoso 

22 

3 Stomoxys calcitrans Não realiza 
Período 
chuvoso 

12 

4 Stomoxys calcitrans Pulverização 
Período 
chuvoso 

5 

5 
Stomoxys calcitrans, 

Tabanídeos 
Pulverização e 

injetáveis 
Período 
chuvoso 

22 

6 
Stomoxys calcitrans, 

Anocentor nitens 
Pulverização e 

injetáveis 
Período 
chuvoso 

19 

7 
Stomoxys calcitrans, 

Anocentor nitens, 
Amblyoma cajannense 

Pulverização 
do ambiente 

Período 
chuvoso 

50 

8 
Stomoxys calcitrans, 

Anocentor nitens, 
Amblyoma cajannense 

Pulverização e 
injetáveis 

Período 
chuvoso 

38 

9 
Stomoxys calcitrans, 

Anocentor nitens, 
Amblyoma cajannense 

Pulverização e 
injetáveis 

Período 
chuvoso 

35 

Total   - - 213 

*Métodos de controle utilizados para os ectoparasitas em cada haras.  

**Período do ano em que se tem maior incidência dos ectoparasitas nos equinos. 

 

Conclusão 

Concluiu-se então, que no município de Xinguara, os criadores de equinos 

devem-se ter maiores preocupações com as moscas dos estábulos e 

secundariamente com os carrapatos, pois são os principais ectoparasitas que 

acometem os animais. Os proprietários precisam se atentar aos ciclos biológicos 

para buscar as melhores formas de controle. 
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Resumo 

As sarnas são causadas por ácaros que parasitam a pele dos cães e causam 

grandes prejuízos em seu bem-estar. As espécies mais importantes são 

Sarcoptes scabiei, Demodex canis e Otodectes cynotis. Apresentam importância 

na saúde pública pelo caráter zoonótico da escabiose e têm relação com as 

condições socioeconômicas da população. O objetivo desta pesquisa foi 

quantificar a incidência de sarnas no perímetro urbano do município de Palmas-

TO e verificar variáveis secundárias. Para isso, um formulário de questões foi 

divulgado em redes sociais e 60 tutores responderam. Dentre os 60 tutores, 36 

(60%) já tiveram ou têm um animal infestado. Sobre o agente causador das 

sarnas, 26 pessoas (43,3%) julgaram ser os ácaros e 21 pessoas (35%) os 

fungos. As infestações por ácaro se mostraram de grande prevalência e de baixo 

conhecimento pela população e precisam ser mais conhecidas para que a 

prevenção seja benquista e feita corretamente. 

Palavras-chave: ácaros; infestações; saúde pública. 

 

Introdução 

As dermatopatias representam cerca de 30% das ocorrências na clínica médica 

de pequenos animais, sendo que a maioria é de origem parasitária (CARDOSO, 

2011; NASCIMENTO, 2013). Dentre elas, as sarnas são frequentes, e acometem 

animais domiciliados, semi domiciliados e de rua. A grande ocorrência se deve 

ao clima favorável à reprodução e proliferação dos ácaros. (BEZERRA, 2013; 

LARSSON, 1989) 

A sarna é uma doença com alta taxa de infestação e atinge indivíduos de todas 

as raças e faixas etárias independentemente do sexo (BEZERRA, 2013). Trata-

se de uma doença de pele causada por artrópodes da classe dos aracnídeos, 

dentre eles as espécies Sarcoptes scabiei (sarna sarcóptica ou escabiose 

canina), Otodectes cynotis (sarna otodécica ou sarna de ouvido) e Demodex 



 

 
393 

canis (sarna demodécica, negra ou demodicose) são as de maior importância 

para os cães (NASCIMENTO, 2013).  

A escabiose é a mais relevante, por se tratar de uma zoonose altamente 

contagiosa (CANAVARI, 2017; FREITAS, 2011; LIMA, 2009). Provoca prurido, 

alopecia, descamação da pele e feridas em geral. Sua transmissão é por contato 

direto com um animal infectado ou com fômites quando se trata da sarna 

sarcóptica. A demodicose é transmitida pela mãe para os filhotes durante a 

amamentação e se manifesta em animais imunocomprometidos. 

Os ácaros podem ser escavadores (escavam túneis na derme) ou não 

escavadores (se alojam na epiderme do animal). Os adultos copulam na 

superfície da pele e a fêmea fertilizada ovipõe em galerias, no folículo piloso, nas 

glândulas sudoríparas e sebáceas ou na superfície da pele. Os ovos eclodem e 

os parasitos passam por um estágio larval e dois estágios de ninfa, depois 

sofrem ecdise e se transformam em adultos, recomeçando todo o ciclo 

(FERRARI, 2008; FREITAS, 2011) 

As sarnas precisam ser mais estudadas a nível social, desde os profissionais da 

saúde às pessoas leigas da comunidade. Objetivou-se quantificar a incidência 

de sarnas no perímetro urbano do município de Palmas-TO e verificar o 

conhecimento sobre essa parasitose.  

 

Metodologia 

Foi elaborado um questionário na plataforma Google Formulários, divulgado nas 

redes sociais para alcançar tutores de cães residentes em Palmas-TO. O 

questionário portava doze perguntas objetivas pelas quais se pretendeu 

quantificar a ocorrência de sarnas em cães no perímetro urbano do município de 

Palmas-TO e compreender a experiência dos tutores sobre o agente etiológico.  

A fim de converter as informações em dados quantitativos descritivos, para 

melhor interpretação e precisão de resultados, foram realizados a análise e o 

cálculo dos percentuais de cada resposta. 

 

Resultados e Discussão 

Foram coletados dados com 60 tutores através do questionário online. Na 

pergunta introdutória foi abortado um questionamento para saber o nível 

conhecimento dos tutores referente a essa doença, sendo claramente mostrado 

que ainda há equívocos sobre o tipo de parasita causador da doença, no qual 

35% dos tutores afirmaram ser por fungos e 43,3% por ácaros, os demais valores 

são divididos entre carrapato, mosca/mosquito, vírus e bactérias (Figura 1).  

Figura 1 – Resposta dos tutores quando perguntados sobre o agente 

etiológico causador das sarnas. 
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A quantidade de tutores que relataram que um ou mais cães tiveram sarna foi 

alta. Dos 60 questionários obtidos, 38 afirmaram ter tido pelo menos um animal 

com sarna (Figura 2), ou seja, 63,3%. Esses dados demonstram a grande 

ocorrência da doença entre os cães da cidade de Palmas-TO.  

Figura 2 – Quantidade de tutores pesquisados que obtiveram cães com 

sarna. 

 

 

Somente 28,34% dos tutores recorreram a um auxílio de um profissional para 

obter um diagnóstico correto. Uma parcela significativa dos tutores buscou 

informações através da internet a partir dos sinais clínicos do animal (26,67%). 

Houve ainda tutores que optaram por realizar tratamentos empíricos, sem o 

acompanhamento de um médico veterinário. Essas práticas não devem ser 

estimuladas, pois sem a orientação correta de um profissional da área pode 

haver complicações sérias ao animal. (Figura 3). 

Figura 3 – Como os tutores pesquisados buscaram auxílio para 

diagnosticar a sarna. 
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Dos 60 tutores da pesquisa, 7,9% levaram o animal após um longo período de 

tempo para o veterinário, o que, consequentemente, resulta em uma maior 

dificuldade para se ter eficácia no tratamento. Ainda houve 23,7% de tutores que 

não levaram seus animais ao veterinário (Figura 4). Destes, 26,3% utilizaram 

medicamento sem orientação e 73,7% buscaram ajuda em lojas agropecuárias. 

Figura 4 – Porcentagem de tutores entrevistados que levaram ou não seus 

animais para consulta veterinária e após quanto tempo do surgimento dos 

primeiros sinais clínicos. 

 

Conclusões 

Há uma alta incidência de cães infestados no município de Palmas-TO, o que 

faz necessários estudos epidemiológico, populacionais e diagnósticos a fim de 

apontar os obstáculos e sugerir soluções para que haja a diminuição da 

ocorrência da parasitose de grande importância em saúde única. É possível 

notar a pouca compreensão por parte de alguns tutores sobre a doença. Existe 

alta necessidade de conscientização dos mesmos, para que busquem o auxílio 

adequado, proporcionando ao animal o diagnóstico e o tratamento ideal, 

executados pelo médico veterinário. 
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RESUMO 
 
A cultura da soja (Glycine max) possui uma larga extensão de áreas plantadas 

em todo o território brasileiro, e o uso de hifrogeis veio como uma tecnologia para 

desmistificar e ampliar a produção, principalmente na região do Tocantins por 

possuir uma demanda grande de tempo sem chuvas. O experimento foi 

conduzido na área experimental do campus de Ciências Agrárias e Ambientais 

da Católica do Tocantins – Palmas - TO, localizando-se na Rodovia TO 050, 

Loteamento Coqueirinho, Lote 7. Com coordenadas geográficas 48º16’34” W e 

10º32’45” S em altitude de 230 m, no período de janeiro a junho de 2017. O 

objetivo foi avaliar a eficiência e verificar o uso do produto hidrogél na cultura da 

soja. O trabalho foi realizado em ensaio no campo, tendo como fator 

preponderante o delineamento utilizado inteiramente casualizado com quatro 

tratamentos e cinco repetições. Pode ser constatado que diante dos resultados 

que o produto não obteve diferença significativa para as variáveis altura de 

planta, comprimento de raiz, peso de parte aérea e peso de raiz. 

Palavras – Chave: UPDT; Micro gel; Polímero; Glycine max 

 

INTRODUÇÃO 

 

A soja (Glycine max (L.) Merrill) tem como centro de origem o continente 

asiático, mais precisamente, a região correspondente à China Antiga. Há 

referências bibliográficas, segundo as quais, essa leguminosa constituía-se em 

base alimentar do povo chinês há mais de 5.000 anos (CÂMARA, 2015). 
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A soja é uma das culturas de maior importância econômica no mundo. A 

produtividade dessa cultura é definida pela interação da planta com o ambiente 

e o manejo. Altos rendimentos somente serão obtidos quando as condições 

forem favoráveis, em todos os estádios de crescimento da cultura, é uma das 

culturas que melhor se adapta ao sistema plantio direto, sendo a principal cultura 

para compor os sistemas de rotação lavoura- -pastagem (PEREIRA et al, 2011). 

O surgimento dos hidrogéis a base de poliacrilamida, se deu na década 

de 50 por uma empresa americana. Na época, a capacidade de retenção de 

água deionizada não ultrapassava 20 vezes a sua massa. Com a expiração da 

patente nos anos 70, uma empresa britânica melhorou as propriedades de 

retenção de água do polímero, elevando a capacidade de retenção de 20 para 

40 vezes e de 40 para 400 vezes no ano de 1982 (AZEVEDO, BERTONHA2 e 

GONÇALVES, 2002). 

No que tange a necessidade de se obter técnicas que visam aumento da 

produtividade sem interferir nos custos de produção, e dessa maneira vem sendo 

realizadas pesquisas com uso de polímeros hidroretentores, sendo utilizadas 

para minimizar problemas relacionados ao déficit hídrico e irregularidades de 

distribuição de chuvas, fatores os quais afetam de maneira significativa. Os 

polímeros hidroretentores, possuem a capacidade de promover o uso eficiente 

da água, tendo eficiência na infiltração e absorção pelas plantas (PELEGRIN et 

al, 2017). 

A produção agrícola em ambientes com pouca disponibilidade hídrica é 

afetada de maneira direta, uma vez que a água constitui aproximadamente 90% 

do peso da planta, quando em fase vegetativa atuando em praticamente, todos 

os processos fisiológicos e bioquímicos (LOPES, 2016). 
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O objetivo do trabalho foi verificar a resposta do hidrogel na produtividade 

da cultura da soja.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na área experimental da Católica do 

Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais em Palmas – TO, 

localizando-se na Rodovia TO 050, Loteamento Coqueirinho, Lote 7. Com 

coordenadas geográficas 48º16’34” W e 10º32’45” S em altitude de 230 m.  

O modo de avaliação utilizado foi o delineamento inteiramente 

casualizado (DIC), com quatro tratamentos e cinco repetições. O experimento 

consistiu em 4 tratamentos e 5 repetições: T1: dose de 15 kg/ha submetidos ao 

estresse hídrico, T2 submetidos ao estresse hídrico e sem produto, T3: ausência 

do estresse hídrico e com UPDT (hidrogel), T4: ausência do estresse hídrico e 

sem produto. 

Realizou-se a adubação com 0,3125 g/vaso de P2O5; 0,3125 g/vaso de 

K2O e 0,0625 g/vaso de S em sacos plásticos contendo 5 kg de solo. 

 A soja foi plantada no dia 24 de maio de 2017, juntamente com o polímero 

0,0312 g/vaso, utilizando 3 sementes por saco, em que após vinte dias após a 

emergência fez-se o desbaste deixando apenas uma planta por saco. 

 Dentre cada tratamento com diferentes condições hidricas, após 63 dias 

do plantio mensurou-se o comprimento da parte aérea, comprimento da raiz e 

peso verde da planta e raiz com auxílio de uma balança expressa em gramas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com o resumo da análise de variância exposto na tabela 1, 

para altura de planta, comprimento da raiz, peso da parte aérea e peso da raiz, 

não houve resultados significativos, ao nível de 5% de probabilidade. 

Tabela 1. Resumo da análise de variância para altura da planta (AP), 

comprimento da raiz (CR), peso parte aérea (PPA) e peso da raiz (PR), obtidos 

nos diferentes tratamentos, Palmas – TO, 2017.  
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Analise de Variância 

 Fatores avaliados 

 AP CR PPA PR   

Tratamentos 2.84ns 1.13ns 1.84 ns 1.20ns   
CV(%) 22,52 12,60 27,86 38,20   

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

probabilidade (.01 =< p < .05) ns não significativo (p >= .05) 

 

De acordo com Fidelis et al (2016), observaram que houve efeito 

significativo na interação doses versus fontes para as características altura de 

plantas e produtividade evidenciando que os fatores são dependentes. 

Para Sousa et al (2016), retratam que, utilizando-se 10 kg/ha revelou-se 

com maior rendimento de grãos na safra 2011/2012. De maneira similar, na safra 

2012/2013, evidenciou magnitudes superiores com a dose de 5 kg ha. 

 

CONCLUSÃO 

Levado em consideração os fatores avaliados, pode ser observado que o 

produto não obteve diferença significativa para altura de planta, comprimento de 

raiz, peso de parte aérea e peso de raiz. 
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Resumo 

Dermóide é uma afecção congênita caracterizada pela presença de tecido 

cutâneo em córnea ou anexos oculares, sendo mais comum a manifestação em 

caninos do que em felinos. O presente estudo objetivou relatar um caso de 

dermóide conjuntival unilateral em um filhote de felino SRD. O animal apresentou 

sinais clínicos de intenso blefarospasmo, epífora, quemose e secreção mucoide 

devido a presença de nódulo com pelos em canto lateral do olho direito. Pela 

visualização macroscópica da estrutura em sua localização anatômica, 

diagnosticou-se dermóide conjuntival, sendo realizado a excisão cirúrgica como 

tratamento, além de terapia tópica com colírio à base de tobramicina e 

dexametasona. O animal apresentava discreto leucoma e após o tratamento 

realizado, a córnea retomou sua transparência característica. Concluiu-se que a 

excisão cirúrgica do dermoide é um tratamento eficaz para o retorno do conforto 

ocular. 

Palavras-chave: córnea; animais de companhia; ceratopatias.  

 

Introdução 

  

 Dermóide ocular é uma massa congênita benigna de origem ectodérmica 

ou mesodérmica que normalmente afeta a região límbica lateral, mas pode estar 

presente em córnea, esclera, conjuntiva, pálpebra ou terceira pálpebra 

(GELATT, 2003; LAUS et al., 1999). Considerado como uma massa de tecido 

cutâneo que aparece numa posição ectópica, clinicamente é identificado como 

uma tumefação elevada, bem circunscrita, podendo ou não ter a presença de 
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pelos localizada em posição anatômica anômala (ALBUQUERQUE et al., 2012). 

Os pelos crescem a partir da superfície da massa e, na maioria das vezes, vão 

em direção ao centro da córnea causando irritação de córnea e conjuntiva que 

pode evoluir para ceratite, epífora, blefarospasmo, hiperemia conjuntival e até 

ulcerações corneanas (GELATT, 2003). Portanto, a presença de sinais clínicos 

está associada ao tamanho e a localização da massa e da quantidade dos pelos 

que causam a irritação local (ALBUQUERQUE et. al, 2012). 

 A localização da massa é variada. Na região ocular pode estar localizada 

na córnea, conjuntiva, pálpebra e terceira pálpebra. Sua ocorrência pode ser 

unilateral ou bilateral. Existe uma predisposição genética em cães para as raças 

Pastor Alemão, Dálmata e São Bernardo (GELATT, 2003). Dermóides oculares 

costumam ser raros nos gatos, mas raças como Shorthair, Birmanês e Burmês 

são mais acometidos (SLATTER, 2004). 

 O diagnóstico do dermóide baseia-se no exame clińico onde se verifica a 

presença de uma massa de tecido normal com localização ectópica. O 

tratamento indicado normalmente consiste na remoção cirúrgica do dermóide 

pela conjuntivectomia e dissecção para total retirada. Se presente em córnea, a 

ceratectomia é indicada e a cicatriz corneal será dependente da extensão e 

profundidade da lesão. Excisão cirúrgica normalmente é curativa. 

 Diante da ocorrência rara do dermóide ocular em felinos, objetivou-se 

fazer o relato de caso clínico-cirúrgico de um filhote de gato SRD que apresentou 

dermóide ocular no olho direito.  

 

Metodologia 

 Durante as aulas de práticas hospitalares na Clínica Veterinária da 

Católica do Tocantins, um felino Sem Raça Definida (SRD), macho, com 

aproximadamente 3 meses de idade, 550 gramas, foi atendido com histórico de 

intenso blefarospasmo, epífora, quemose e secreção mucoide em olho direito. À 

inspeção oftalmológica, o exame clínico revelou presença de massa não 

pigmentada em canto lateral do olho direito com presença de pelos brancos que 

se direcionavam à região central de córnea, posição de nove horas do relógio 

(Figura 1). O Teste da Lágrima de Schirmer Tipo 1 foi de 22 mm/min em olho 

direito e 14 mm/min em olho esquerdo. O Teste de Fluoresceína foi negativo 

bilateral. Pela apresentação macroscópica da massa e sua localização 
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anatômica, diagnosticou-se como dermóide ocular sendo a excisão cirúrgica o 

tratamento recomendado. 

 O tratamento cirúrgico foi realizado sob protocolo de anestesia 

dissociativa (pré-medicação com sulfato de atropina 0,04 mg/kg e cloridrato de 

xilazina 0,5 mg/kg, via intramuscular e indução com cloridrato de quetamina 10 

mg/kg, via intramuscular) e em associação com a dessensibilização local com 

colírio anestésico à base de cloridrato de proximetacaína 0,5% (Anestalcon).  

 O paciente foi posicionado em decúbito lateral esquerdo. Foi realizado a 

retirada do dermóide através de divulsão e excisão do tecido com auxílio de 

tesoura de íris, não sendo necessário a realização de suturas, somente 

tamponamento local para contenção da hemorragia conjuntival e cicatrização por 

segunda intenção. Durante a cirurgia a córnea foi mantida hidratada com soro 

fisiológico. O tratamento pós-operatório foi realizado com a utilização de colírio 

à base da associação de tobramicina 3mg/ml e dexametasona 1mg/ml, sendo 

uma gota no olho direito a cada 8 horas, durante dez dias. 

 

Figura 1 – Felino com dermóide ocular em olho direito. A) Momento pré-

operatório evidenciando massa não pigmentada, circular, com presença de pelos 

em direção à córnea posicionada no canto lateral do olho direito. B) Imagem do 

mesmo paciente seis meses após o procedimento cirúrgico. 

     

Fonte: KEGLER, C.V. (2018) 

 

Resultados e Discussão 

 O dermóide se caracteriza por ser um fragmento de pele histologicamente 

normal, presente em localização ectópica, sobre a córnea e/ou conjuntiva, 

podendo ainda se estender para as pálpebras. Embora a manifestação clínica 

possa variar entre discreta a intensa e dependente do tamanho e localização da 
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lesão, o tratamento é simples e essencialmente cirúrgico, por meio de excisão 

completa da massa acompanhada ou não por ceratectomia superficial (GELATT, 

2003; SLATTER, 2004). 

 As manifestações de dermóide ocular tem sido mais frequente em cães. 

Em gatos, raros são os casos e estão associados às raças puras como Persa 

(ABU-SEIDA, 2014), Shorthair (LOPINTO et al., 2016), sendo a raça Birmanês 

associada com predisposição genética (HENDY-IBBS, 1985 apud LOPINTO et 

al., 2016). 

 O cisto dermoide, apesar de raro e de caráter não neoplásico em cães, 

pode causar danos oculares graves e, por esta razão, deve ser devidamente 

diagnosticado e precocemente tratado, permitindo o desenvolvimento funcional 

normal do olho e proporcionando melhor qualidade de vida aos pacientes 

acometidos. A transparência da córnea pode retornar assim que a massa é 

excisada e a presença de cicatriz corneal pode ser variável, de acordo com a 

extensão da lesão. 

Conclusões 

 O tratamento de conjuntivectomia do dermóide presente no canto lateral 

do olho direito de um filhote de felino foi realizado de forma efetiva. 
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Resumo 

A produção cacaueira vem auxiliando o meio ambiente, movimentando a 
economia, recuperando terras e garantindo a sustentabilidade da floresta. Assim, 
com este trabalho, teve como objetivo coletar de dados primários e secundários 
relacionados a produção de cacau no Brasil, e sobre os entraves e perspectivas 
desse ramo no agronegócio brasileiro. A metodologia para realização desta foi 
tipo descritivo, exploratório e bibliográfico Realização desta pesquisa consistiu 
do tipo descritiva, exploratória e bibliográfica. Apesar de estar entre os maiores 
produtores de chocolates no mundo, o Brasil ainda oferece grandes 
oportunidades de crescimento. As condições de solo e clima favoráveis 
impulsionaram a rápida expansão da cacauicultura e a consolidação da 
agroindústria do cacau no Brasil. 
 
Palavras chave: cacauicultura; panorama; Brasil. 
 

Introdução 

O cacaueiro (Theobroma cacau L.) é uma espécie arbórea tropical 

encontrado em florestas úmidas Americanas. Teve origem no continente 

americano, nas bacias do Amazonas e do Orenoco. Os estados brasileiros 

produtores são: Rondônia, Amazonas, Roraima, Pará, Bahia, Minas Gerais, 

Espírito Santo e Mato Grosso, sendo Bahia e Pará os maiores produtores 

representantes de cerca de 95% da produção nacional (CONAB, 2017).  

No final da década de 70 o Brasil ocupava o segundo lugar de maior 

produtor mundial de cacau, no entanto a produção foi diminuindo, e diminuiu 

drasticamente na década de 90 quando a doença “vassoura de bruxa” alastrou 

a produção de cacau, reduzindo em 60% a produção (Ceplac, 2010). 

A elevada rentabilidade obtida com o cultivo, em meados do século 

passado, e as condições de solo e clima favoráveis impulsionaram a rápida 

expansão da cacauicultura e a consolidação da agroindústria do cacau no Brasil. 

A produção de cacau vem crescendo muito em várias regiões, 

principalmente no norte do país, no estado do Pará, com um crescimento de 7 
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mil hectares/ano, somente utilizando áreas degradadas da Floresta Amazônica. 

A produção cacaueira vem auxiliando o meio ambiente, movimentando a 

economia, recuperando terras e garantindo a sustentabilidade da floresta. 

Objetivou-se com esta pesquisa analisar os entraves e as perspectivas 

nacionais para o cultivo do cacau.  

 

Metodologia 

A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa consistiu no tipo 

descritivo, exploratório e bibliográfico, com procedimento de coleta de dados 

primários e secundários relacionados a situação atual da produção de cacau no 

Brasil, e sobre os entraves e perspectivas desse ramo no agronegócio brasileiro.   

Segundo Andrade (2006), a pesquisa exploratória é o primeiro passo de 

todo trabalho cientifico. Para este mesmo autor “Uma das características da 

pesquisa descritiva é a técnica padronizada da coleta de dados realizada 

principalmente através de questionários e da observação sistemática”. 

Posteriormente, os dados obtidos foram analisados e sistematizados de 

forma a fundamentar conceitos, objetivando compartilhar informações 

transmitindo com clareza o conhecimento adquirido e discutir a situação da 

cultura do cacau numa visão nacional. 

 

Resultados e Discussão 

A produção de cacau, prevista pelo ICCO – international cocoa 

organization, para a safra 2017/18 é de 4,5 milhões de toneladas em todo 

mundo, significando, assim, uma queda de 3,3% em relação à safra passada, 

porém, ainda uma safra em patamares mais altos em relação às safras 2014/15 

e 2015/16. A queda da presente safra é influenciada, principalmente, por Gana, 

segundo maior produtor mundial, que registra diminuição de 9,2% em relação à 

safra anterior. Os dados seguem resumidos na tabela 1.  

Tabela1– Produção Mundial de amêndoa de cacau (mil toneladas) 
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Fonte: ICCO 

Os dados de produção de 2016, divulgados pelo IBGE confirmam a Bahia 

e o Pará como os principais produtores de amêndoa de cacau do Brasil, 

responsáveis por, aproximadamente, 95% de toda a produção nacional. Uma 

pequena parcela é produzida por estados como o Espirito Santo, Rondônia e 

Minas Gerais. No estado do Amazonas tem-se o cacau nativo e um potencial 

muito grande de produção que não é de todo explorado por diversos motivos, 

dentre eles os baixos preços praticados no estado e a falta de grandes 

compradores dispostos a buscar o produto na região, haja vista que os 

produtores teriam pouca ou nenhuma capacidade de escoar seu produto para 

as regiões sul do país.  

 

Gráfico 1 – Produção de amêndoa de cacau – 2016. 

 

       Fonte: IBGE, 2017. 

Desde meados de 2017 os preços pagos aos produtores no Brasil têm 

acompanhado o movimento de alta dos mercados mundiais. A safra 2016/17 

teve resultados melhores do que o esperado e a queda dos preços naquela 
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ocasião proporcionou maiores preços nessa safra, que deve diminuir a 

quantidade produzida. 

Como é possível ver no gráfico 2, os preços pagos aos produtores vêm 

reagindo ao período de queda recente, voltando a patamares de maio e julho de 

2016. O estado do Amazonas ainda apresenta preços muito abaixo dos outros 

estados e com pequenas variações de preços. 

Gráfico 2 – Preço médio mensal amêndoa de cacau nacional (R$/Kg) 

 

Essa grande diferença entre os preços do Amazonas e do restante do 

país, pode ser explicado pelo fato da cadeia produtiva estar muito dependente 

da participação dos atravessadores, que atuam na compra/aviamento da 

produção dos agricultores ribeirinhos. Aliado a isso temos as grandes distâncias 

entre os principais municípios produtores de cacau e os centros compradores 

(Bahia e Pará), reduzindo os ganhos dos nossos agricultores.  

 Apesar de estar entre os maiores produtores de chocolates no mundo, o 

Brasil ainda oferece grandes oportunidades de crescimento porque tem um 

consumo per capita pequeno (2,16 kg/hab/ano), enquanto diversos países 

apresentam números muito maiores tais como Suíça, Bélgica e Alemanha que 

apresentam consumo de 10 kg/hab/ano. Esse fato aponta para oportunidades 

no suprimento da demanda do produto chocolate, o que coloca o pequeno 

empresário em um cenário otimista diante da entrada de chocolate internacional, 

para abastecimento do consumo interno. 
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Conclusão 

A produção de cacau vem crescendo muito em várias regiões. Tem áreas 

que podem ser exploradas e o clima e solo favorecem o crescimento dessa 

atividade no país.  
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RESUMO 

O objetivo desse trabalho foi de explorar e explicar as importâncias do 

agronegócio para o PIB brasileiro. O Brasil é um país com grandes perspectivas 

satisfatórias para o agronegócio, em face de suas características e diversidades, 

tanto de clima quanto de solo, possuindo ainda áreas agricultáveis altamente 

férteis e ainda inexploradas. Após obtermos os resultados de nossa pesquisa, 

os dados foram analisados e sistematizados para melhor informar a respeito do 

conhecimento obtido. Nossa pesquisa mostra que no terceiro trimestre de 2017 

dados estatísticos do PIB (Produto Interno Bruto), divulgados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicam que o crescimento 

acumulado da Agropecuária no ano foi de 14,5% e isso indica o agronegócio é 

fundamental para o Produto Interno Bruto (PIB), mesmo quando outras áreas da 

economia ficam negativas o agronegócio consegue garantir lucros para a 

economia brasileira com suas produções de insumos, exportações e geração de 

empregos.  

PALAVRAS CHAVE: Economia; Agricultura; Crescimento. 

 

INTRODUÇÃO 

O setor mais importante da economia nacional brasileira é o agronegócio 

representando em torno de um terço do PIB brasileiro. O Brasil é um país com 

grandes perspectivas satisfatórias para o agronegócio, em face de suas 

características e diversidades, tanto de clima quanto de solo, possuindo ainda 

áreas agricultáveis altamente férteis e ainda inexploradas. Com o aumento da 

demografia mundial e sua consequente demanda por alimentos nos leva a uma 

previsão de que o Brasil alcançará o patamar de líder mundial no fornecimento 

de alimentos e commodities ligadas ao agronegócio, solidificando sua economia 

e catapultando seu crescimento (BACHA, 2000). 
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Segundo Carvalho (2014), atualmente o Brasil se encontra na categoria 

de grande celeiro tropical, como terceiro maior exportador agrícola do mundo, na 

retaguarda apenas dos Estados Unidos e da União Europeia. Além disso, o 

produtor rural desempenha um papel vanguardista no que diz respeito à questão 

da sustentabilidade e no uso de tecnologia, pois tem conseguido expandir a 

produção com ganhos de produtividade. 

O trabalho realizado sobre a importância do agronegócio para o PIB 

brasileiro teve por objetivo um estudo sobre as principais importâncias do 

agronegócio para o PIB. Visando explicar as características gerais do 

agronegócio e sua influencia sobre o PIB e a economia brasileira. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa consistiu no tipo 

descritivo, exploratório e bibliográfico, com um procedimento aonde coletamos 

dados primários e secundários a respeito da importância do agronegócio para o 

PIB brasileiro. 

Após obtermos os resultados de nossa pesquisa, os dados foram 

analisados e sistematizados de forma que nos permitiu organiza-los em formato 

de resumo para melhor transmitir e informar a respeito do tema que foi 

pesquisado, expondo com clareza o conhecimento que foi adquirido com esse 

trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Brasil possui inúmeros produtos agropecuários que possuem um 

significante valor estratégico em nossa economia, sendo os principais o álcool e 

açúcar, café, carnes e couro, produtos de origem bovina, suína e de aves, soja, 

fruticultura e produtos florestais. O agronegócio é o motor da economia nacional, 

registrando importantes avanços quantitativos e qualitativos, que se mantém 

como setor de grande capacidade empregadora e de geração de renda, cujo 

desempenho médio, tem superado o desempenho do setor industrial, ocupando, 

assim, a posição de destaque no âmbito global, o que lhe dá importância 

crescente no processo de desenvolvimento econômico, por ser um setor 
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dinâmico da economia e pela sua capacidade de impulsionar os demais setores 

(MAPA, 2011). 

A agricultura de baixo carbono irá incentivar a recuperação de pastagens, 

fomentar o aumento da produtividade pecuária e renovação do plantel, como 

forma de aumentar a oferta de carne bovina; estimular a renovação e ampliação 

das áreas cultivadas com cana-de-açúcar. Isso permitirá aumentar a produção 

e, consequentemente, a estabilização da oferta de etanol; garantir apoio à 

comercialização para os citricultores; garantir volume adequado de recursos do 

Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), sobretudo a taxas controladas; 

reforçar o apoio ao médio produtor rural; manter e aperfeiçoar os programas 

específicos de investimento (MAPA, 2011). 

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 1,0% em 2017, na 

primeira alta após dois anos consecutivos de retração. De acordo com a 

coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca de La Rocque Palis, com 

resultado de 2017 o PIB retorna ao patamar observado no primeiro semestre de 

2011. "Isso considerando o valor adicionado em termos reais, já descontada a 

inflação", enfatizou a pesquisadora. Para Rebeca, o grande impulsionador do 

PIB de 2017 foi o agronegócio, que avançou 13% em 2017, puxado pela safra 

recorde. "Em tese, o crescimento seria de 0,3% (sem o agronegócio). Mas temos 

que lembrar que a agropecuária tem influência em todos os outros setores." 

Nesse primeiro infográfico podemos observa o crescimento do PIB, tal 

crescimento se deu boa parte por conta do agronegócio e seus benefícios para 

a economia brasileira. 

FIGURA 1: VARIAÇÃO TRIMESTRAL DO PIB BRASILEIRO 
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FONTE: IBGE (2017).  

No terceiro trimestre de 2017 dados estatísticos do PIB (Produto Interno 

Bruto), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

indicam que o crescimento acumulado da Agropecuária no ano foi de 14,5%. 

Os demais setores, indústria e serviços tiveram contribuição negativa na 

formação do Produto Interno Bruto (PIB), cujas taxas acumuladas foram de -

0,9% e -0,2%, respectivamente. 

Já no gráfico abaixo podemos observar a composição setorial do PIB, o 

gráfico mostra em porcentagem quanto cada setor reflete no PIB brasileiro. 

Mesmo o agronegócio fechando com 5,7 %, ele é um dos setores que mais 

cresceram e crescem anualmente, sendo de fundamental importância para a 

nossa economia. 

FIGURA 2: Composição setorial do PIB / Contas Nacionais / 3º trimestre 2017

 

Fonte: IBGE, 2017.  

CONCLUSÃO 

O Brasil é considerado o celeiro do mundo, por ser rico em um solo de 

qualidade, clima favorável e grande mão de obra. Possui grandes distritos 

industriais, e com isso melhora a demanda do mercado nacional e abre possíveis 

vendas para o exterior.  

O agronegócio é fundamental para o Produto Interno Bruto (PIB), mesmo 

quando outras áreas da economia ficam negativas o agronegócio consegue 

garantir lucros para a economia brasileira com suas produções de insumos, 

exportações e geração de empregos.  
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Ocupação De Áreas De Preservação Permanente (APP) Em 

Zona Urbana  
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RESUMO 

As Áreas de Preservação Permanente foram instituídas pelo Código Florestal 

(Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012) e consistem em espaços territoriais 

legalmente protegidos, ambientalmente frágeis e vulneráveis, podendo ser 

públicas ou privadas, urbanas ou rurais, cobertas ou não por vegetação nativa. 

O crescimento populacional alarmante, provocou a ocupação e o uso indevidos 

dessas áreas protegidas por lei. Nesse sentido, o trabalho visa a apresentação 

de normas que protegem as APP’s em âmbito urbano, bem como sua relevância, 

funções e benefícios. A metodologia utilizada para desenvolvimento deste, foi a 

de pesquisa descritiva e exploratória. Com isso foram apresentadas 

intervenções para garantir que a gestão das APP’s nas cidades sejam 

acompanhadas pela manutenção, monitoramento e fiscalização do poder 

público. 

Palavras-chave: Código Florestal; Mata Ciliar; Utilização. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Áreas de preservação permanente são áreas cobertas ou não por 

vegetação nativa, localizadas em zona rural ou urbana, com função ambiental 

de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem estar das populações humanas (CIFLORESTAS, 2018). São 

espaços territoriais especialmente protegidos de acordo com o disposto no inciso 

III, § 1º, do artigo 225 da Constituição Federal.  
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O Código Florestal, Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2012, traz um 

detalhamento preciso das Áreas de Preservação Permanente aplicável a áreas 

rurais e urbanas, prevê faixas e parâmetros diferenciados para as distintas 

tipologias de APPs, de acordo com a característica de cada área a ser protegida. 

Para as nascentes (perenes ou intermitentes) a lei estabelece um raio mínimo 

de 50 metros no seu entorno independentemente da localização, seja na 

pequena ou na grande propriedade.  

As nascentes, ainda que intermitentes, são absolutamente essenciais 

para a garantia do sistema hídrico, e a manutenção de sua integridade mostra 

estreita relação com a proteção conferida pela cobertura vegetal nativa 

adjacente. Da mesma forma há faixas diferenciadas para os rios de acordo com 

a sua largura, iniciando com uma faixa mínima de 30 metros em cada margem 

para rios com até 10 metros de largura, ampliando essa faixa à medida que 

aumenta a largura do rio. 

Entre as diversas funções ou serviços ambientais prestados pelas APP 

em meio urbano¸ vale mencionar a proteção do solo prevenindo a ocorrência de 

desastres associados ao uso e ocupação inadequados de encostas e topos de 

morro, a proteção dos corpos d'água, evitando enchentes e inundações, poluição 

das águas e assoreamento dos rios; bem como, corrobora com a manutenção 

da permeabilidade do solo e do regime hídrico, colaborando com a recarga de 

aquíferos e evitando o comprometimento do abastecimento público de água em 

qualidade e em quantidade; além disso, possui função ecológica de refúgio para 

a fauna através de corredores ecológicos que facilitam o fluxo gênico, 

especialmente entre áreas verdes situadas no perímetro urbano e nas suas 

proximidades; como também atua na atenuação de desiquilíbrios climáticos infra 

urbanos, tais como excesso de aridez, do desconforto térmico e ambiental e o 

efeito “ilha de calor” (MMA, 2018). 

A manutenção e a recuperação das APPs em meio urbano também são 

fundamentais para o bem estar das populações, portanto seu uso é uma 

realidade que não pode ser desprezada, pois possibilita a valorização da 

paisagem e do patrimônio natural e construído de valor ecológico, histórico, 

cultural, paisagístico e turístico. Esses espaços exercem, do mesmo modo, 

funções sociais e educativas relacionadas com a oferta de campos esportivos, 

áreas de lazer e recreação, oportunidades de encontro, contato com os 
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elementos da natureza e educação ambiental, voltada para a sua conservação, 

proporcionando uma maior qualidade de vida às populações urbanas, que 

representam 84,4% da população do país (MMA,2018). 

Com a supressão das APPs a qualidade do ar é afetada, comprometendo 

o sistema respiratório populacional devido ao excesso de foligem, metano e 

enxofre no ar, além da diminuição da liberação de oxigênio e aumento do 

carbono sobre a troposfera. Além disso, coopera para o aumento dos ricos de 

deslizamentos de terra, enxurradas, ocasionando a alteração paisagística, 

problemas no saneamento básico, gerando assim, proliferação de insetos, 

acúmulo de resíduos e riscos de doenças. 

Por conseguinte, este trabalho objetiva apresentar a relevância, as 

funções e os benefícios de uma APP, bem como discorrer acerca das leis que a 

protegem. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa consistiu no tipo 

descritivo, exploratório e bibliográfico, com procedimento de coleta de dados 

primários e secundários relacionados ao conhecimento profundo acerca das 

Áreas de Preservação Permanentes (APPs) em zona urbana. 

Segundo Andrade (2006), a pesquisa exploratória é o primeiro passo de 

todo trabalho científico. Para este mesmo autor “Uma das características da 

pesquisa descritiva é a técnica padronizada da coleta de dados realizada 

principalmente através de questionários e da observação sistemática”. 

Os dados obtidos foram analisados e sistematizados de forma a 

fundamentar conceitos, objetivando compartilhar informações sobre a 

manutenção de APPs em zona urbana com aplicabilidade em âmbito urbanístico 

com fim ecológico e sustentável. 

 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os efeitos indesejáveis do processo de urbanização sem planejamento, 

como a ocupação irregular e o uso indevido das áreas urbanas, tende a reduzi-

las e degradá-las cada vez mais. Isso causa graves problemas nas cidades e 
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exige um forte empenho no incremento e aperfeiçoamento de políticas 

ambientais urbanas voltadas à recuperação, manutenção, monitoramento e 

fiscalização das APP nas cidades, tais como: 

 Articulação de estados e municípios para a criação de um sistema 

integrado de gestão de Áreas de Preservação Permanente urbanas, 

incluindo seu mapeamento, fiscalização, recuperação e monitoramento; 

 Apoio a novos modelos de gestão de APP urbanas, com participação das 

comunidades e parcerias com entidades da sociedade civil; 

 Definição de normas para a instalação de atividades de esporte, lazer, 

cultura e convívio da população, compatíveis com a função ambiental 

dessas áreas.                 

As faixas marginais consideradas como Áreas de Preservação Permanente 

variam de acordo com a largura do curso d’água, medida a partir da borda da 

calha de seu leito regular, conforme a imagem: 

Figura 1 - Regime de Proteção das Áreas de Preservação Permanentes no 
Código Florestal 

 

Fonte:https://www.ecodebate.com.br/2014/05/07/regime-de-protecao-das-areas-de-

preservacao-permanentes-no-codigo-florestal-lei-12-6512012-artigo-de-antonio-silvio-hendges/ 

CONCLUSÃO 

O processo de gestão urbana compreende o planejamento dos 

procedimentos a serem adotados, sua implementação e acompanhamento para 
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reorientar as ações em busca da conquista dos objetivos previamente definidos. 

Assim, todo projeto de intervenção urbana de iniciativa do poder público deve ter 

como finalidade a promoção do desenvolvimento urbano em busca de uma 

melhor qualidade de vida. 
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RESUMO  

No estado do Tocantins, o setor da fruticultura vem se destacando em virtude 
das condições favoráveis para a produção de frutos, com grande parte atribuída 
à produção e comercio do abacaxi. O principal objetivo do presente artigo é 
demonstrar a importância e as peculiaridades da cadeia produtiva do abacaxi no 
estado do Tocantins. A metodologia adotada para a elaboração deste artigo 
baseou-se em coleta de dados por meio de pesquisas bibliográficas relacionados 
a produção agrícola do abacaxi no estado. O principal destino da produção de 
abacaxi tocantinense é o mercado interno de fruta fresca, entretanto, boa parte 
da fruta é exportada para 19 estados brasileiros, garantindo o mercado e 
movimentando a economia tocantinense. 
 
Palavras-chave: Agronegócio; Ananas comosus; Fruticultura. 

 

INTRODUÇÃO  

Originário da América do Sul, o abacaxi (Ananas comosus L. Merril), é 

uma planta monocotiledônea, herbácea e perene. O cultivo do abacaxizeiro é 

considerado rentável economicamente e apresenta importante papel social para 

a geração de empregos nas regiões produtoras (PONCIANO et al., 2006). 

De acordo com os dados obtidos pela Food And Agriculture Organization 

Of The United Nations (2018), em 2016 Costa Rica, Brasil, Filipinas, Índia e 

Tailândia, foram, em ordem decrescente, os maiores produtores mundiais de 

abacaxi. A Ásia representou 43,3% da produção, enquanto que o continente 

americano foi responsável por 37,7%. O Brasil representou 27,7% da produção 

americana nesse mesmo ano. 
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No Brasil, a região Nordeste destaca-se como maior produtora da cultura, 

responsável pela produção de 687.759 t, sendo a Paraíba o maior Estado 

produtor, com 337.832 t, seguido pelo Estado do Pará com 225.860 t, tornando 

a atividade uma fonte de emprego e renda para o agronegócio brasileiro 

(IBGE/LSPA, 2017). 

O Tocantins foi criado em 1988 com uma área de 277.297,8 km². O clima 

do estado é tropical, fazendo com que este se destaque no setor da fruticultura 

em virtude das condições favoráveis para a produção de frutos, como água 

disponível para irrigação no período da seca e alta luminosidade (Pereira, 2009). 

Uma característica marcante sobre a cultura do abacaxi é que seu 

crescimento e desenvolvimento é bastante influenciado pela temperatura. 

Embora o abacaxizeiro não apresente períodos de dormência, seu crescimento 

é reduzido quando as temperaturas baixas prevalecem. Isso se dá pelo motivo 

do Abacaxi ser originado no Brasil, que apresenta temperaturas elevados 

durante o verão. Portanto, o clima tocantinense favorece a produção da fruta, 

uma vez que o estado possui períodos de seca e chuva muito bem delimitados.  

O objetivo do presente artigo é demonstrar a importância e as 

peculiaridades da cadeia produtiva do abacaxi no estado do Tocantins, assim 

como as vantagens que o estado pode proporcionar para produtores deste fruto.  

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para esta pesquisa foi do tipo exploratório, 

descritivo e bibliográfico, com procedimentos de coleta de dados secundários 

relacionados a cadeia produtiva do abacaxi no estado do Tocantins. 

Posteriormente, os dados obtidos foram sistematizados de forma a fundamentar 

conceitos, objetivando compartilhar informações com aplicabilidade aos 

agricultores, evidenciando os aspectos favoráveis para produção do abacaxi no 

estado do Tocantins. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Segundo a Secretaria Estadual de Agricultura - SEAGRO (2018), a 

produção de abacaxi irrigado no Tocantins está em grande expansão registrando 

grandes aumentos de uma safra para outra. Na safra de 2015/2016 foram 

colhidas 56.850 toneladas do fruto, enquanto que na safra de 2016/2017, a 
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produção subiu para 64 mil toneladas, numa área de 3.350 hectares de abacaxi, 

tendo assim um aumento de 12,6% na produção regional. Os principais 

municípios produtores de abacaxi são: Miranorte, Rio dos Bois, Miracema, 

Barrolândia, Pau D’Arco, Juarina, Bernardo Sayão, Porto Nacional (Projeto 

hidroagrícola São João), Aparecida do Rio Negro e Dianopólis (Projeto 

hidroagrícola Manuel Alves). 

 

Figura 1 - Municípios produtores de abacaxi, no estado do Tocantins. 

 

Fonte: IBGE 2017 

O abacaxi tocantinense possui suas peculiaridades no sabor (brix), com 

teor adocicado, por apresentar condições climáticas e solo favoráveis (Seagro, 

2018). 

Foi com o abacaxi que o Tocantins se tornou um Estado exportador, 

alcançando os mercados da Europa e o Sul e Sudeste brasileiro. Tendo em vista 

essa grande procura pelo abacaxi, o Tocantins se destaca entre os grandes 

centros produtores deste, ficando assim na quinta posição do ranking nacional 

(IBGE, 2017). 
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Figura 2 - Ranking da quantidade produzida no ano de 2017 (Unidade: frutos 

x1000). 

 

Fonte: IBGE 2017 

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA 

(2014) A abacaxicultura tocantinense apresenta como principal característica a 

produção no período de entressafra brasileira, fator que proporciona grande 

faturamento, determinada pela numerosa procura do produto e a pequena 

quantidade de oferta. É constituída das cultivares Pérola e Jupi, as quais são 

bastante semelhantes entre si, tendo como principal diferença o formato do fruto 

o qual é cônico na ‘Pérola’ e cilíndrico na ‘Jupi’. Os frutos de ‘Jupi’, devido ao seu 

formato cilíndrico, detém maior preferência dos consumidores, o que lhes 

confere maior valor de mercado e, consequentemente, maior lucro ao produtor. 

Outras cultivares encontram-se disponíveis para plantio a exemplo da BRS 

Imperial, BRS Vitória, BRS Ajubá e Fantástico as quais apresentam como 

principal vantagem a resistência à fusariose, entretanto ainda são pouco 

conhecidas dos consumidores o que dificulta sua comercialização. 

O principal destino da produção de abacaxi tocantinense é o mercado 

interno de fruta fresca. Uma pequena parcela é destinada ao processamento 

para produção de suco concentrado, que é exportada, principalmente, para 

países de União Europeia. 

O ciclo da cultura do abacaxizeiro gira em torno de 18 meses (podendo 

ser menor dependendo das práticas adotadas no desenvolvimento), passando 

por estações de alta seca nas regiões do Tocantins. Dessa forma muitos 

produtores aderiram o cultivo com regimes de irrigação. 

Tabela 1 - Ciclos da cultura do abacaxi no Tocantins, cultivados sob os regimes 

de irrigação e de sequeiro. 



 

 
426 

 

 

Fase  Irrigação  Sequeiro  

Plantio  Setembro - Outubro  Outubro – Novembro 

Indução floral  Julho - Setembro Outubro – Novembro 

Colheita  Dezembro - Fevereiro Março – Maio 

Fonte: Embrapa 2014 

 

CONCLUSÃO 

O cultivo do abacaxi no estado do Tocantins mostra-se favorável em 

muitos aspectos, principalmente pelas condições ambientais favoráveis, com 

ampla produção e comércio em grande parte do estado. É responsável por 

grande parte da renda de muitos produtores e do balanço econômico do estado. 
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RESUMO 
A floricultura brasileira é hoje uma atividade econômica importante no 
agronegócio do País e serve como indicadora do crescimento regional em 
determinados lugares. Diante disso, com o objetivo de avaliar os principais 
problemas decorrentes na cadeia produtiva de flores tropicais na central de 
Flores na cidade de Palmas, fez-se uma pesquisa exploratória com aplicação de 
um questionário elaborado pelo docente orientador com 10 questões objetivas e 
1 descritiva sobre os principais entraves na floricultura brasileira e em específico 
na região de Palmas – TO no período de agosto a outubro de 2017. Após análise 
dos dados, conclui-se que os maiores problemas que impedem alavancar a 
cadeia produtiva estão diretamente relacionados ao marketing, a publicidade do 
local e com a falta de incentivo governamentais tanto no âmbito estadual quanto 
municipal acabam dificultando o processo de produção.  
 
Palavras-chave: Plantas Ornamentais; Produção; Mercado.  

 

INTRODUÇÃO 
 

A floricultura brasileira é hoje uma atividade econômica importante no 

agronegócio do País. Nos últimos cincos anos, registra-se significativos 

crescimento da produção de flores na maioria dos estados da federação, com 

destaque para os da Região Nordeste (KIYUNA e FRANCISCO, 2004). O 

potencial de expansão da atividade, voltada tanto para o mercado interno como 
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para exportação, é enorme e oferece oportunidades promissoras. No mercado 

interno, a elevação de renda da população em geral, o apelo ambiental, a 

propaganda e a facilidade no acesso aos produtos, tanto nos pontos de venda 

físicos como via internet, devem, no médio prazo reforçar o consumo de flores 

no País, que é ainda muito baixo em relação aos países desenvolvidos 

(SEBRAE, 2014). 

Segundo Ibraflor (2006), as exportações de flores e plantas ornamentais 

no Brasil representam apenas 0,3% do mercado mundial, e movimentaram cerca 

de US$ 26 milhões em 2005. Porém com o interesse mundial por produtos e 

serviços diferenciados surge uma grande oportunidade para o crescimento do 

setor de flores e plantas ornamentais no Brasil. Fatores como, geografia, clima 

e biodiversidade, além de mão-de-obra especializada e com baixo custo, 

proporcionam aos investidores vantagem competitiva em relação a outros 

países.  

Os pontos destacados anteriormente são de extrema importância e 

podem impedir que a cadeia desfrute do crescimento significativos. A ausência 

de estratégias de marketing que vislumbrem o incentivo ao consumo, poderão 

subutilizar o potencial financeiro (KIYUNA e FRANCISCO, 2004). 

Deste modo, objetivo desse trabalho foi detectar os principais problemas 

da cadeia produtiva de flores e plantas ornamentais na Central Flores de Palmas. 

 

METODOLOGIA 

O experimento foi desenvolvido na Central Flores no município de Palmas 

- TO. O trabalho foi conduzido no ano de 2017 entre os meses de agosto a 

outubro a partir de uma pesquisa exploratória e descritiva com base na cadeia 

produtiva de Flores Tropicais na cidade de Palmas com aplicação de 

questionário sistematizado por questões objetivas que foram formuladas, as 

quais foram aplicadas aos produtores de forma individual, precisamente aos 12 

produtores que se dispuseram participar, respondendo o questionário e 

assinando ao final, dando validação ao mesmo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados e análises dessa pesquisa foram significativos, realizado 

um questionário com dez perguntas objetivas e uma pergunta descritiva. Cada 
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produtor respondeu de forma individual cada questionário. Os resultados foram 

analisados pelo programa Excel. A grande maioria dos entrevistados obtiveram 

as mesmas resposta nas perguntas. 

Sobre como se encontra atualmente o mercado para comercialização e 

produção de flores e plantas ornamentais (Gráfico 1), 80% dos entrevistados 

assinalaram que atualmente se encontra muito bom, outros 10% ficaram entre 

razoável, pois as pessoas não possuem o hábito de consumir flores e os outros 

10% acharam ruim, podendo observar que o mercado atual encontra-se 

deficiente. 

 
Gráfico I. Como o produtor (a) percebe a produção e comercialização de flores 

e plantas ornamentais. Palmas – TO. 

 

Fonte: Do Autor (2018). 

Segundo Santana (2003, a logística e comercialização aliada a fatores 

como: flexibilidade de preço, promoções, acordos, descontos, crédito e 

condições de pagamento, apoio de merchandising, serviços pós-venda e pós-

entrega podem potencializar negócios em toda a cadeia, deixando-as mais 

afinadas em seus fluxos de materiais, de informação, financeiro e recursos 

humanos. Logo, percebemos que a atuação desses fatores aliados à 

conscientização dos produtores florísticos decorrerão na efetivação de uma 

comercialização eficiente. 

De acordo o gráfico 2, ao relatar sobre as principais dificuldades para a 

aquisição de insumos da cadeia produtiva, 99% relatam que uma das maiores 

dificuldades é o preço para sua aquisição e apenas 1% relataram que a distância, 

ou seja, segundo  Fayte (2002)  para que os insumos possam estar à disposição 

e para que seja possível o cultivo e produção de flores e plantas nativas (ou 
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endêmicas) ou outras espécies exóticas, há demanda tecnologia de ponta, mão-

de-obra altamente especializada, importação de semente (muitas vezes) e 

período de incubação e testes, por vezes destaca-se também, a necessidade de 

financiamentos e incentivos. 

Gráfico II. Quais são as principais dificuldades para a aquisição de insumos da 

cadeia produtivas. Palmas - TO. 

 

Fonte: Do Autor (2018). 

No gráfico III, demostra os principais problemas que impedem a cadeia 

produtiva de flores e plantas ornamentais alavancar, podendo observar que a 

opinião dos dozes produtores entrevistados, os principais problemas são: o 

marketing, não envolvimento dos órgãos públicos, falta de assistência técnica e 

impostos e taxas pagas para ministério da agricultura. Para que possa 

sobressaírem ao entrave vivido, um outro fator importante a destacar é a adoção 

de alianças estratégicas entre todos os componentes integrantes da cadeia 

produtiva.  
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Gráfico III. Quais são os principais problemas que impedem a cadeia produtiva 

de flores e plantas ornamentais alavancar?. Palmas TO.  

 

Fonte: Do Autor (2018). 

 

Além disso, faz-se necessário também apoio de merchandising, serviços 

pós-venda e pós-entrega, porque são imprescindíveis na potencialização dos 

negócios em toda a cadeia, deixando-as mais afinadas em seus fluxos de 

materiais, de informação, financeiras e recursos humanos (GASPARETTO, 

2003). 

 

CONCLUSÃO 

A cadeia produtiva de flores no município de Palmas - TO apresenta 

grande potencial de crescimento, mas alguns fatores impossibilita esse 

crescimento, como: falta de publicidade das flores cultivadas. 

A falta de incentivo do governo são os principais fatores de extrema 

importância para alavancar a produção. 
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RESUMO 
O cultivo do arroz tem sua origem apontada para o sudeste da Ásia, a mais de doze mil 
anos atrás e chegou ao Brasil por volta do século XV, trazido de Portugal pela expedição 
de Pedro Alvares Cabral. O estado do Tocantins possui uma área de cerca de noventa 
mil hectares de arroz irrigado, de acordo com um levantamento da Campanha Nacional 
de Abastecimento (Conab), concentrando a maior parte dessa área nas regiões de 
Lagoa da Confusão, Cristalândia, Formoso do Araguaia e Dueré. Portanto o objetivo 
deste é fazer um estudo acerca da cultura de arroz no Tocantins. Para obter tais 
resultados a metodologia adotada foi a exploratória, bibliográfica e descritiva. De acordo 
com a ageitec (Agencia Embrapa de informação e tecnologia) o estado do Tocantins 
tem uma grande área produtora de arroz irrigado, ocupando o terceiro lugar no pais 
como produtor desse tipo de arroz, entretanto vale ressaltar que, a melhoria pode ser 
alcançada com aumento da produção por unidade de área,  ou pela manutenção do 
nível da produtividade com redução do custo de produção. Pode-se afirmar então que 
o estado do Tocantins pode se tornar o segundo maior produtor de arroz irrigado do 
país, investindo em tecnologia de produção.  
 
Palavras-chave: Produtividade; irrigação; rizicultura.  

 

INTRODUÇÃO 
A produção de arroz alcança atualmente parâmetros mundiais, sendo um dos 

grãos mais importantes se tratando de valores tanto econômicos quanto sociais. O 

sistema de cultivo irrigado que engloba inúmeras técnicas como aspersão e pivô central, 

é responsável por mais de 50% da produção de arroz no mundo (NUNES, 2016). 
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O cultivo do arroz tem sua origem apontada para o sudeste da Ásia, a mais de 

doze mil anos atrás e chegou ao Brasil por volta do século XV, trazido de Portugal pela 

expedição de Pedro Alvares Cabral.  

No país, o grão é cultivado em dois ecossistemas distintos, o de várzeas (cultivo 

irrigado) e o de terras altas (cultivo sequeiro). O cultivo de várzeas ocupa cerca de 40% 

da área destinada ao arroz em território nacional, tendo destaque na região de Rio 

Grande do Sul (NITZKE e BIEDRZYCKI, 2018). Nesse cenário, normalmente são 

utilizadas técnicas de irrigação para que se tenha uma lâmina d’água acima do solo, 

durante grande parte do período de crescimento do arroz. A produção nesse 

ecossistema possui menor área, entretanto, é a principal responsável pela safra 

nacional, por apresentar produtividade superior ao cultivo em terras altas. 

O estado do Tocantins possui uma área de cerca de noventa mil hectares de 

arroz irrigado, de acordo com um levantamento da Campanha Nacional de 

Abastecimento (Conab), concentrando a maior parte dessa área nas regiões de Lagoa 

da Confusão, Cristalândia, Formoso do Araguaia e Dueré, ocupando a posição de 

terceiro maior produtor de arroz do Brasil. 

O objetivo deste estudo consiste em analisar os dados referentes ao cultivo de 

arroz irrigado no Estado do Tocantins. Com esta pesquisa será possível ter um 

panorama geral da produção e distribuição da cultura do arroz pelo Tocantins. Além de 

contribuir com informações a respeito da perspectiva de crescimento da cultura. 

 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa consistiu no tipo 

descritivo, exploratório e bibliográfico, com procedimento de coleta de dados primários 

e secundários relacionados a atual cadeia produtiva do arroz irrigado, abordando 

principalmente á âmbito tocantinense.   

 Segundo Andrade (2000), a pesquisa exploratória é o primeiro passo de todo 

trabalho cientifico. Para este mesmo autor “Uma das características da pesquisa 

descritiva é a técnica padronizada da coleta de dados realizada principalmente através 

de questionários e da observação sistemática”. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
De acordo com a ageitec (Agencia Embrapa de informação e tecnologia) o 

estado do Tocantins tem uma grande área produtora de arroz irrigado, ocupando o 

terceiro lugar no pais como produtor desse tipo de arroz, entretanto vale ressaltar que, 

a melhoria pode ser alcançada com aumento da produção por unidade de área,  ou pela 

manutenção do nível da produtividade com redução do custo de produção.(Santos, s/ 

ano ).  
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Figura 6. Comparativo de produtividade entre arroz irrigado e arroz sequeiro 

Fonte: EBAH - Arroz irrigado 

 

Uma nova tecnologia que vem sendo usada para aumentar a produtividade do 

arroz no estado é a soca, que oferece oportunidade para aumentar a produção de grãos 

por área, pois com ela o ciclo do arroz se torna menor (Santos, s/ ano ).  

 
Figura 7.  Cultivo da soca da cultivar de arroz irrigado Epagri 108 no Estado do 

Tocantins. 

Fonte: AGEITC, 2017.  

Uma técnica de irrigação vem sendo desenvolvida no município de Lagoa da 

Confusão-TO, em relação a irrigação do arroz, onde o normal seria encher os canais e 

assim deixar que transborde sobre as plantas criando uma lamina d’água, o que evita o 

surgimento de daninhas por exemplo, porém na fazenda Dois Rios, esta sendo feita a 

operação de apenas encher os canais sem o transbordo da agua, e a mesmo por 

capilaridade faz a umidificação desse arroz, diminuindo assim o impacto na natureza 

por utilizar menos agua na produção. (BARBIERI, 2017) 

Existem diversos meios para que se adquira alta produtividade em uma 

propriedade de várzea, e um deles antecede o plantio. A escolha da semente ideal leva 

em consideração não apenas os resultados, mas também o ambiente em que a planta 

será inserida, visando amenizar danos causados por fatores naturais e antrópicos.  
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A EMBRAPA em parceria com outras instituições desenvolveu a BRS A702 CL, 

cultivar que alem de ser preparada para regiões tropicais, como é o caso do Tocantins, 

é resistente ao herbicida Kifix. Essa novidade possibilita a aplicação do herbicida sem 

prejudicar a cultivar de arroz. (EMBRAPA, 2018) 

 
Figura 3. Estabilidade de rendimento de grãos inteiros da cultivar BRS A702 CL e 

testemunhas, colhidas com 25, 32, 39 e 46 dias após floração. 

Fonte: EMBRAPA, 2017. 

 

 

CONCLUSÃO  
Tendo em vista a atual situação, a rizicultura no Tocantins se torna viável e traz 

inúmeros benefícios ao estado que além de ser o terceiro maior produtor do país com 

mais de 90 mil hectares plantados, com a utilização de novas tecnologias e métodos de 

produção,  tende a subir no ranking, podendo ultrapassar Santa Catarina e se tornar o 

segundo maior produtor do grão no Brasil.  
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Resumo 

A utilização de seres vivos e substâncias naturais para limitar as populações de 
outros seres vivos considerados que causam danos sucedem nas práticas 
agrícolas há séculos O presente trabalho tem por finalidade apresentar a 
importância do controle biológico. A metodologia utilizada para a realização 
desta pesquisa consistiu no tipo descritivo, exploratório e bibliográfico, com 
procedimento de coleta de dados primários e secundários relacionados ao 
cenário do uso de controle biológico no Brasil. A procura por produtos biológicos, 
na agricultura de modo geral, tem aumentado  cada vez mais nos últimos anos. 
O controle biológico assume uma grande importância, por ser um meio de 
controle eficaz no manejo de pragas com baixo percentual de danos econômicos.  
Palavras-chave: Agricultura; Inimigos naturais; Manejo de pragas. 
 

INTRODUÇÃO  

A utilização de seres vivos e substâncias naturais para limitar as 

populações de outros seres vivos considerados que causam danos sucedem nas 

práticas agrícolas há séculos. Verifica-se o controle de insetos com a utilização 

de microrganismos patogênicos (entomopatógenos), e utilização de insetos 

parasitoides ou predadores naturais de pragas. No século III, houve o estudo 

onde os chineses utilizaram uma espécie de formigas (Oecophylla smaragdina) 

para reduzi-lo as pragas de citrus, dando início assim a história  do uso do 

controle biológico no manejo de pragas agrícolas (MENEZES, 2006). 

O cuidado da sociedade com os impactos da agricultura no meio ambiente 

e a contaminação de produtos alimentares com agrotóxicos está modificando o 

cenário agrícola, ocasionando em mercados de alimentos produzidos sem a 

utilização de agrotóxicos ou produtos com selos que asseguram que os 

agrotóxicos foram utilizados de modo cauteloso. Esses aspectos estão fazendo 

com que a situação da utilização de agrotóxicos transpasse a agenda ambiental 

em diferentes países (BETTIOL, 2008). Dentre as possibilidades para diminuir a 

utilização de agrotóxicos o controle biológico é um dos mais viáveis e discutidos, 
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podendo optar pelo controle biológico natural ou realizar a introdução de um 

agente de controle biológico. 

O controle biológico é um acontecimento natural que se constitui na 

regulação da quantidade de animais por inimigos naturais e plantas, onde se 

constituem nos agentes de mortalidade biótica (PARRA et al. 2002a). É notório 

que todas as espécies existentes vivas são predadas por inimigos naturais que 

se alimentam delas e, em ocorrência, regulam sua densidade populacional 

(BERTI FILHO, 1990). Linnaeus, em 1760, já afirmava que cada organismo tem 

seu predador natural. 

O presente trabalho tem por finalidade apresentar a importância do 

controle biológico, com particular ênfase na a utilização e comercialização de 

produtos biológicos, demonstrando o alto crescimento de mercado.  

 

METODOLOGIA  

A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa consistiu no tipo 

descritivo, exploratório e bibliográfico, com procedimento de coleta de dados 

primários e secundários relacionados ao cenário do uso de controle biológico no 

Brasil. 

Segundo Andrade (2006), a pesquisa exploratória é o primeiro passo de 

todo trabalho científico. Para este mesmo autor “Uma das características da 

pesquisa descritiva é a técnica padronizada da coleta de dados realizada 

principalmente através de questionários e da observação sistemática”. 

Posteriormente, os dados obtidos foram analisados e sistematizados de 

forma a fundamentar conceitos, objetivando compartilhar informações 

transmitindo com clareza o conhecimento adquirido e discutir a situação da 

utilização do controle biológico numa visão nacional. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A procura por produtos biológicos, na agricultura de modo geral, tem 

aumentado  cada vez mais nos últimos anos. A quantidade de pleitos registrados  

de produtos biológicos pela  ANVISA mais que triplicou durante os anos de  2009 

e 2015. 

Figura 1. Balanço de pleitos de produtos biológicos na Anvisa (2009-2015). 
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Os números apontam que a utilização e a comercialização desses 

produtos biológicos apresentam um desenvolvendo no Brasil com uma 

propensão de expansão nos últimos anos. Fato este que tem-se comprovado 

pelo setor produtivo. De acordo com anunciado pela Associação Brasileira de 

Empresas de Controle Biológico (ABCBIO), os índices anuais indicam um 

aumento de até 20% na comercialização desses produtos. Logo o mercado 

mundial desses produtos tem registrado índice de crescimento cinco vezes 

maior  ao da indústria de agrotóxicos químicos. A expectativa de expansão no 

mercado brasileiro seja de 15% a 20% nos anos posteriores, de acordo com 

dados consolidados pela CPL Business Consultants, de 2011 a 2014 (ABCBIO, 

2016). 

Atualmente, têm-se registrados 132 produtos comerciais integrando a 

utilização de microrganismos ou agentes biológicos de controle sendo 

parasitoides e predadores, manipulados em práticas de controle biológico. Fora 

estes, existem outros produtos de origem biológica de mesma importância para 

práticas sustentáveis, como os produtos semioquímicos e derivados vegetais, 

resultando em média 182 produtos comerciais disponíveis (MAPA, [s.d.]). 

A aplicação desses produtos biológicos tem atuação 

eficiente diretamente no controle de 125 alvos diferentes. A partir do 

levantamento no Agrofit, banco de informações do Mapa sobre os agrotóxicos 

registrados – realizado em novembro de 2016, existem em média 137 culturas 

onde se tem agrotóxicos registrados, envolvendo todos os convencionais e 
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biológicos (MAPA, 2003). Os produtos biológicos, por não indicar restrições na 

aplicação de cultura, podem ser utilizados em todas as culturas que suceda o 

alvo, sendo capaz de substituir ou diminuir a utilização de agrotóxicos se 

consorciado a práticas integradas. Os produtos biológicos registrados 

apresentam 75 ingredientes ativos ou tecnologias diferentes. A tabela 1 exibe a 

cobertura fitossanitária destes produtos. 

Tabela 1. Cobertura fitossanitária fornecida pelos produtos de origem biológica 

Classe agronômica 
descrita no Agrofit 

Total de 
ingredientes 

ativos 

Número de 
produtos 

registrados 
Número de alvos 

biológicos 
Número de culturas de 
comum ocorrência dos 

alvos 
Exemplo de culturas de 
comum ocorrência dos 

alvos 

Agente biológico de 
controle 

 
6 

 
33 

 
4 

 
>35 

Cana-de-açúcar, frutas, 
algodão, abóbora e 

amendoim 
Acaricida 1 1 4 3 Algodão, café e citros 

Bactericida/fungi- cida 
microbiológico 1 1 9 >60 Tomate, feijão, arroz, bata- 

ta, brócolis e canola 

Feromônio 38 54 32 >60 Algodão, tomate, maçã, 
soja e pêssego 

Formicida 1 1 2 NA Qualquer cultura 
Fungicida 1 1 3 3 Batata, feijão e tomate 

Fungicida micro- 
biológico 5 9 13 45 Alface, feijão, soja e alho 

Inseticida 1 3 3 14 Feijão, tomate, alface, 
café e citros 

Inseticida biológico 2 4 6 3 Cana-de-açúcar, milho, soja 
e tomate 

Inseticida micro- biológico 
7 52 48 >60 Abacaxi, algodão, cana-de- 

-açúcar e soja 
Acaricida microbio- 

lógico 1 1 4 41 Acerola, algodão, anonáce- 
as, azeitona e cacau 

Nematicida micro- 
biológico 3 2 4 43 Alface e soja 

Regulador de 
crescimento 1 1 NA NA Algodão, soja e milho 

Fonte: Brasil ([s.d.]). 
A tabela 1 apresenta a quantidade de produtos biológicos  registrados, total de ingredientes 
ativos, número de alvos biológicos e quantidade de culturas de comum ocorrência do alvo. 

 

CONCLUSÃO 

Com a grande demanda do mercado consumidor por produtos eficientes, 

o controle biológico assume uma grande importância, por ser um meio de 

controle eficaz no manejo de pragas com baixo percentual de danos econômicos. 

Onde se enfatiza produzir alimentos por uma agricultura sustentável com o 

mínimo de impactos ambientais e para a saúde humana, o uso de produtos 

biológicos é uma variável importante para medidas de controle, que obtêm 

resultados satisfatórios.  
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RESUMO 

O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, através de uma vasta 
variedade de conquistando resultados excelentes, gerando boas oportunidades 
para economia brasileira. culturas, produzidas em todo país e em diversos 
climas, a fruticultura vem avançando e Tendo isso em vista, este trabalho buscou 
avaliar o avanço da fruticultura sob condições edafoclimáticas no estado do 
Tocantins. Assim, através de pesquisas, foi analisado que a região é apta, com 
condições favoráveis  e tem grande sucesso na produção de frutas. 

Palavras-chave: Frutas; Agronegócio; Produção. 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, com área 

plantada de aproximadamente 1,9 milhão de hectares. As frutíferas que mais se 

destacam no país são, laranja, banana, abacaxi, melancia e mamão, que juntas, 

somam cerca de 30 milhões de toneladas (FACHINELLO et al., 2011). 

O Estado do Tocantins é atualmente apontado como o novo polo 

agrícola brasileiro. Isso porque possui área agricultável de 13.825.070 hectares, 

o equivalente a 50,25% do território total do estado. Além dessa disponibilidade 

de área com potencial agrícola, podem-se citar os solos férteis, um período maior 

de luz solar, duas estações climáticas bem definidas, alta oferta de recursos 

hídricos e uma topografia plana, o que favorece o processo de mecanização 

agrícola (TOCANTINS, 2014). 

Essas condições edafoclimáticas favorecem o cultivo de plantas 

tropicais na região, como a produção de frutas, entre elas podem destacar a 
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melancia, abacaxi e banana, que atualmente são as principais frutíferas 

produzidas no estado (TOCANTINS, 2014). 

O presente trabalho teve como objetivo fornecer dados para uma melhor 

visualização da produção de frutas sob as condições edafoclimáticas na região 

do Tocantins. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para esta pesquisa foi do tipo exploratório, 

descritivo e bibliográfico, com procedimentos de coleta de dados secundários 

relacionados à fruticultura sob condições edafoclimáticas do Tocantins. 

Posteriormente, os dados obtidos foram sistematizados de forma a fundamentar 

conceitos, objetivando compartilhar informações com aplicabilidade aos 

agricultores, evidenciando os aspectos favoráveis para a fruticultura no 

Tocantins.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a pesquisa bibliográfica, foram encontrados dados referentes à 

produtividade de frutíferas no País, para que se possa conferir em que posição 

o estado se encontra, podendo então avaliar qual a relação das condições 

edafoclimáticas com a produtividade de frutíferas no referido estado em estudo. 

De acordo com os dados inseridos nas Figuras abaixo, concretiza-se a 

afirmação dessas condições, devido ao estado do Tocantins está situado na 5ª 

posição no ranking nacional tanto na produção de abacaxi quanto na produção 

de melancia no ano de 2017.  

Nota-se ainda que o Tocantins é um estado considerado com enorme 

potencial na produção agrícola, porém, ainda se faz necessário o avanço na 

agricultura de precisão para que se possa avançar cada vez mais na produção 

de frutíferas, alcançando destaque nos próximos rankings nacionais, bem como 

contribuindo para a economia do estado. 
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Figura 1 - Ranking da quantidade de abacaxi produzida no ano de 2017. 

 

Fonte: IBGE 2017 
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Figura 2 - Ranking da quantidade de melancia produzida no ano de 2017 

(Unidade: t). 

 

Fonte: IBGE 2017 

 

CONCLUSÃO 

A fruticultura no Tocantins vem sendo desenvolvida em todas as regiões, 

graças às boas condições edafoclimáticas e da qualificação da mão-de-obra 

existentes no território tocantinense. As frutas que ocupam as maiores áreas são 

abacaxi, banana e melancia.  

De acordo com os dados obtidos ficou notório que as condições de clima 

e solo existentes no Tocantins, influenciam de forma favorável para a produção 

de frutíferas, contribuindo para atender ao mercado interno e às exportações.  
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Resumo 

O brasil é o país que mais produz e consome Maracujá no Mundo, porém 
apresenta baixa produtividade, cerca de 14t/ha/ano, retrato da falta de 
informação do produtor rural referente ao cultivo de Maracujá. Para o presente 
trabalho foi realizado um agrupamento de informações com o objetivo de 
apresentar de forma clara a realidade do estado do Tocantins comparado ao 
Brasil e aos melhores estados no quesito produção e produtividade de maracujá. 
No cenário nacional temos o estado da Bahia como o maior produtor e o estado 
de Roraima como o mais produtivo, o estado do Tocantins se encontra abaixo 
de todas as médias nacionais de área plantada, produção e produtividade. Pode-
se concluir que apesar de ter uma localização estratégica para o cultivo de 
Maracujá, o estado do Tocantins, não compete com os estados líderes em 
produção e produtividade de Maracujá do Brasil. 
 
Palavras-chaves: Passiflora Edulis, Agricultura, Produção. 

 

Introdução 

O Maracujá é uma planta originária da região tropical das américas, 

principalmente Colômbia e Brasil que têm a maior diversidade de espécies 

nativas e comerciais. Todas as espécies de maracujá se restringem à família 

Passifloraceae, e ao gênero Passiflora, que é composta por mais de 400 

espécies, mais de 150 destas sendo originárias no Brasil (FALEIRO et al. 2017). 

O maracujá mais utilizado no Brasil é o Passiflora edulis, conhecido 

como Maracujá-Amarelo ou Maracujá-Azedo, e teve o início de sua produção no 

final da década de 60 quando considerado fruta de pomar doméstico por suas 

características medicinais, já no início da década de 70, teve-se o início de sua 

produção em larga escala para o consumo do suco da polpa (MELETTI, 2011). 
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O Brasil é o maior produtor e consumidor de maracujá do Mundo, porém 

o equador é o maior exportador de produtos à base de Maracujá, no Brasil a 

produtividade média do maracujá é baixa de 14 toneladas por hectare ao ano. O 

grande fator apresentado para a baixa produtividade é a falta de informação e 

tecnologia do produtor, que muitas vezes não utiliza semente melhoradas 

geneticamente e não utilizam técnicas de produção como: correção da acidez e 

da fertilidade dos solos, podas de formação, adubações de cobertura, 

polinização manual, irrigação ou fertirrigação e controle fitossanitário 

(EMBRAPA, 2016). 

As regiões Sul e Sudeste são regiões com fotoperíodo abaixo de 11 

horas nos períodos de entressafra, o que as prejudica a produção de maracujá 

em relação a região Norte que por sua proximidade com a linha do equador 

possui um fotoperíodo longo e bem definido ao longo do ano (EMBRAPA, 2016). 

O Tocantins é o 24º maior produtor de maracujá do Brasil, ganhando 

apenas de Mato grosso do sul, Piauí e Maranhão (IBGE, 2018). O cultivo de 

Maracujá se faz presente em todas as regiões do estado do Tocantins, em sua 

grande maioria localizados nos polos de hidroagricultura Manuel Alves em 

Dianópolis - TO, e São João Porto Nacional - TO, e cultivado por pequenas 

propriedades de agricultura familiar (MONTEIRO et al., 2017). 

A quantidade de pesquisas e estudos referentes ao cultivo de Maracujá 

é muito pequena no Tocantins, apesar da importância do Maracujá para a vida 

de muitos produtores, o que gera um receio ao produtor que pretende começar 

uma produção de Maracujá (SANTANA, 2014). 

O presente trabalho teve como objetivo apresentar a situação em que o 

estado do Tocantins se estabelece no cenário nacional de cultivo de maracujá, 

e apresentar alternativas para aumentar os índices do estado. 

 

Metodologia 

A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa consistiu no 

tipo descritivo, exploratório e bibliográfico, com procedimento de coleta de dados 

primários e secundários relacionados ao panorama atual da produção de 
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abacaxi no Brasil, e sobre as perspectivas desse ramo no agronegócio 

tocantinense. 

Segundo Andrade (2006), a pesquisa exploratória é o primeiro passo de 

todo trabalho cientifico. Para este mesmo autor “Uma das características da 

pesquisa descritiva é a técnica padronizada da coleta de dados realizada 

principalmente através de questionários e da observação sistemática”. 

Posteriormente, os dados obtidos foram analisados e sistematizados de 

forma a fundamentar conceitos, objetivando compartilhar informações 

transmitindo com clareza o conhecimento adquirido e discutir a situação da 

cultura do Maracujá numa visão nacional, com enfoque no estado do Tocantins. 

 

Resultados e Discussão 

De acordo com o (IBGE, 2018) no ano de 2016 a região que mais 

produziu maracujá foi o Nordeste, com 69,59% da produção, já a região norte 

representa 7,75%, do cenário nacional. Sudeste consegue ter desempenho 

melhor que o da região Norte por conta da tecnologia e da maior informação que 

chega ao produtor rural. 
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Gráfico 1. Distribuição da produção nacional de Maracujá por Regiões, do ano de 2016.
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Tabela 1. Área Plantada, produção total e produtividade no ano de 2016. 

Unidade, Região e 
Brasil 

Área Plantada 
(ha) 

Produção 
(T) 

Produtividade 
(kg/ha) 

Brasil 50.286 704.253 14.093 

Norte 4.095 54.604 13.831 

Nordeste 36.889 490.121 13.316 

Sudeste 5.499 98.859 18.226 

Sul 2.838 44.880 15.842 

Centro-Oeste 965 15.789 16.481 

Roraima 167 6.946 41.593 

Tocantins 52 543 10.442 

Bahia 27.330 342.780 12.557 

 

Quando comparados os estados da Bahia, Tocantins e Roraima notasse 

uma diferença considerável, somente o estado da Bahia (342.780 toneladas) 

produz mais que toda a região norte (54.604 toneladas) e os estados de Roraima 

com 6.946 toneladas e Tocantins com 543 toneladas. 

Gráfico 2. Distribuição da produtividade em kg/ha nacional de Maracujá por Regiões, do ano de 

2016. 

 

No que se refere a produtividade, o estado da Bahia e do Tocantins estão 

abaixo da média nacional, e o estado de Roraima é o estado mais produtivo do 

Brasil com quase três vezes mais que a média nacional, mesmo estando 

inseridos na mesma região, o Tocantins não tem resultados tão significativos 

quanto Roraima. 
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Em uma análise da situação do Tocantins pode se constatar que o 

Tocantins está muito abaixo de todas as médias nacionais no que se refere a 

área plantada, produção e produtividade, mesmo tendo todo potencial que a 

cultura do maracujá exige. 

Estes resultados podem ser consequência falta de informação do produtor 

tocantinense em relação a produção de Maracujá, por isso, faz-se necessário a 

ampliação de estudos que ampliem as informações para o cultivo e que 

incentivem a produção do fruto de maracujá, especialmente para pequenos e 

médios produtores. 

 

Conclusão 

Pode-se concluir que apesar de ter uma localização estratégica para o 

cultivo de Maracujá, o estado do Tocantins, não compete com os estados líderes 

em produção e produtividade de Maracujá do Brasil. 
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Resumo  

O Brasil é um dos grandes produtores mundiais de abacaxi (Ananas comosus (L.) 

Merril), sendo que maior parte dos frutos é comercializada no mercado interno, na forma 

in natura. O fruto é produzido em quase todas as regiões brasileiras, e no Estado do 

Tocantins a cultura tem grande importância econômica. O objetivo deste estudo foi 

avaliar os dados referentes ao valor das exportações, área plantada e valor da produção 

de abacaxi no Brasil e as perspectivas da cultura para o Estado do Tocantins. A 

metodologia utilizada para a realização desta pesquisa consistiu no tipo descritivo, 

exploratório e bibliográfico, com procedimento de coleta de dados primários e 

secundários relacionados ao panorama atual da produção de abacaxi no Brasil, e sobre 

as perspectivas desse ramo no agronegócio tocantinense. Em 2017, as exportações 

brasileiras somaram 784 mil toneladas de frutas, com divisas de US$ 852 milhões. 

Apesar de ser o terceiro produtor mundial, o Brasil participa timidamente do comércio 

internacional de abacaxi. As perspectivas para o cenário do agronegócio tanto para o 

país, como para o estado do Tocantins, são de fortalecimento e crescimento para a 

cultura, em questão de qualidade e tecnologia empregada na produção desde o campo 

até a comercialização. 

Palavras-chave: Ananas comosus; fruticultura; comercialização. 

 

INTRODUÇÃO  

O Brasil é um dos grandes e tradicionais produtores de abacaxi (Ananas 

comosus (L.) Merril) no mundo, sendo que maior parte dos frutos é comercializada no 

mercado interno, na forma de fruta in natura. O abacaxi “Pérola” é o mais produzido e é 

muito apreciado no mercado interno devido ao seu sabor exótico e ao alto teor 
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nutricional. Em função da maior parte do consumo desse fruto se dá de forma in natura 

a variação dos preços dos frutos de abacaxi é importante tanto para os consumidores 

quanto para os produtores.  

O estado do Tocantins destaca-se no setor da fruticultura em virtude das 

condições favoráveis para a produção de frutos, como água disponível para irrigação no 

período da seca e alta luminosidade (PEREIRA, 2009).  Pela implantação de uma 

logística de comercialização de abacaxi in natura no Tocantins, permitiu a exportação 

dessa fruta para Portugal, Holanda e Alemanha, cujos níveis de exigência são 

superiores ao nacional (LEITE et al., 2003).  

O objetivo deste estudo consiste em avaliar os dados referentes ao valor das 

exportações, área plantada e valor da produção de abacaxi no Brasil e as perspectivas 

da cultura para o Estado do Tocantins. Com este estudo será possível ter um panorama 

geral da produção e distribuição da cultura do abacaxi pelo Brasil. Além de contribuir 

com informações pertinentes a respeito da perspectiva de crescimento da cultura no 

estado do Tocantins. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa consistiu no tipo 

descritivo, exploratório e bibliográfico, com procedimento de coleta de dados primários 

e secundários relacionados ao panorama atual da produção de abacaxi no Brasil, e 

sobre as perspectivas desse ramo no agronegócio tocantinense.   

Segundo Andrade (2006), a pesquisa exploratória é o primeiro passo de todo 

trabalho cientifico. Para este mesmo autor “Uma das características da pesquisa 

descritiva é a técnica padronizada da coleta de dados realizada principalmente através 

de questionários e da observação sistemática”.  

Posteriormente, os dados obtidos foram analisados e sistematizados de forma a 

fundamentar conceitos, objetivando compartilhar informações transmitindo com clareza 

o conhecimento adquirido e discutir a situação da cultura do abacaxi numa visão 

nacional e numa visão local, com enfoque no estado do Tocantins. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O cultivo de abacaxi concentra-se em seis países produtores que respondem 

por mais de 59% da produção mundial. Em 2017, as exportações brasileiras somaram 
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784 mil toneladas de frutas, com divisas de US$ 852 milhões. Esse valor coloca o país 

atrás de outros países latinos americanos produtores de frutas como o Chile (US$ 4 

bilhões) e o Peru (US$ 2,4 bilhões). O abacaxi, por sua vez, de participação apenas de 

cerca de US$ 2 milhões segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA, 2018).   

O Brasil participa timidamente do comércio internacional de abacaxi, apesar de 

ser o terceiro produtor mundial de frutas frescas. O Brasil consome praticamente 99% 

da sua produção e exporta pouco mais de 1%. A variedade mais produzida e consumida 

é a “Pérola” (88%) (principalmente no Tocantins), seguida pela cultivar ”Smooth 

Cayenne” (12%) (DOSSA; FUCHS, 2017). 

Segundo informações do IBGE (2017), publicado pela Embrapa Mandioca e 

Fruticultura (2016), a produção brasileira de abacaxi atingiu quase 1,8 bilhões de 

infrutescências, na qual o estado do Pará é o maior produtor com 23% de participação 

na produção nacional (Tabela 1). O Estado do Tocantins ocupa a 8° posição nessa 

estimativa, produzindo pouco mais de 64 milhões de infrutescências de abacaxi. 

 

Figura 1. Principais estados produtores de abacaxi no Brasil em 2016 

 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal, 2016. Consultado em 22/09/2017. 

 

O abacaxi tocantinense possui as suas peculiaridades no sabor (°brix) teor 

adocicado, por apresentar condições climáticas e solo favoráveis. De acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017) o fruto é exportado para 19 

estados brasileiros, garantindo o mercado e movimentando a economia tocantinense, 

mostrando que as perspectivas de crescimento da produção de abacaxi no Tocantins 

são positivas para o futuro. Os principais estados compradores são Rio de Janeiro, São 

Paulo, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Distrito Federal, Santa Catarina, Paraná e Rio 

Grande do Sul (SEAGRO, 2016). 
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No Tocantins, a produção de abacaxi é concentrada nos municípios de 

Miranorte do Tocantins, Miracema, Rio dos Bois, Pau D’arco, Bernardo Sayão, Porto 

Nacional. Há plantios também nos projetos irrigados São João no município de Porto 

Nacional e Manoel Alves em Dianópolis. (SEAGRO, 2016) (Tabela 1). 

 

Tabela 1- Principais municípios produtores de abacaxi no Tocantins. 

Município/Estados 
Área colhida Quantidade Rendimento 

(ha) (mil frutos) (frutos/ha) 

Miracema do Tocantins - TO 900 18.000 20.000 

Bernardo Sayão - TO 300 5.400 18.000 

Miranorte - TO 300 6.000 20.000 

Brejinho de Nazaré - TO 220 5.500 25.000 

Pau D'Arco - TO 110 2.200 20.000 

Porto Nacional - TO 100 2.500 25.000 

Rio dos Bois - TO 25 500 20.000 

Colinas do Tocantins - TO 15 375 25.000 

Dianópolis - TO 12 360 30.000 

Pedro Afonso - TO 5 100 20.000 

Ananás - TO 3 60 20.000 

 

Total 1.890 1.434,6 243.000 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017)  

 

CONCLUSÃO  

De acordo com a pesquisa e com base nos resultados apresentados e 

discutidos anteriormente, é possível aferir que a cultura do abacaxi contribui 

extremamente para o crescimento do país, além de movimentar a economia brasileira 

mais de US$ 852 milhões.  As perspectivas para o cenário do agronegócio tanto para o 

país, como para o estado do Tocantins é de fortalecimento e crescimento para a cultura 

do abacaxi, em questão de qualidade e tecnologia empregada na produção desde o 

campo até a comercialização do fruto no mercado, persistindo em um processo de 

desenvolvimento e continua melhoria para a produção do fruto. 
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RESUMO 

 

O mamoeiro (Carica papaya L.), apresenta grande importância econômica no Brasil e 

em outros países com condições edafoclimáticas. O presente trabalho tem o objetivo de 

realizar uma análise da produção do mamão no Brasil e obter um ponto de vista da 

cultura no agronegócio do Estado do Tocantins, visando assim propiciar novas 

oportunidades de negócios para os produtores e comerciantes, e ainda a diversificar a 

produção agrícola. Após a coleta dos dados levantados acerca da produção do mamão, 

bem como os países produtores, importadores e exportadores e níveis tecnológicos, 

sistematizou-se de forma a fundamentar conceitos, objetivando compartilhar 

informações com aplicabilidade no processo de incentivo do uso de diferentes 

tecnologias de informação que possam, direta e indiretamente, provocar melhorias e 

avanços contínuos no agronegócio do estado Tocantins, a área de maior plantio do 

mamão é projeto São João. Entretanto, a produtividade é baixa, devido a diversos 

fatores, conclui-se que o estado Espírito Santo é um dos maiores produtores e 

exportadores do mamoeiro, sendo uma das razões o alto nível tecnológico aplicado nas 

suas lavouras, ao contrário do estado do Tocantins, onde os produtores desconhecem 

as tecnologias empregadas, reduzindo assim a produtividade. 

 

Palavras-chave: Carica papaya; produtividade; níveis tecnológicos. 

 

INTRODUÇÃO  

A fruticultura é um dos segmentos da economia brasileira que mais tem se 

destacado nos últimos anos e continua em plena evolução. As frutas brasileiras vêm 

competindo ativamente no mercado internacional ganhando escala, produtividade e 

agregando valor. A atividade apresenta relevante capacidade de geração de emprego 

e renda principalmente nas regiões mais pobres, atribuindo um importante dinamismo 

para as economias locais. 

O mamão tem expressiva participação na produção nacional da fruticultura. O 

grande gargalo da atividade ainda se encontra no transporte. O problema logístico na 

fruticultura apresenta-se como uma questão latente, a coordenação e organização 

representam potenciais ganhos (MAPA, 2007). O mamão produzido na Bahia e Espírito 
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Santo são grandemente transportados a granel (coberto com lona) ou em caixas de 

madeira. Essas duas modalidades provocam danos mecânicos nos frutos e 

amadurecimento precoce, o que agrava o processo de perdas que já é considerável na 

fruticultura.  

O Tocantins desponta como um dos principais produtores de frutas no Brasil. 

Isto se deve às condições favoráveis de clima e solo do Estado, que possibilitam uma 

produção de frutas com sabor adocicado e que agrada aos consumidores. Entretanto, 

a produtividade é baixa, devido a diversos fatores, tais como: escolha do sistema de 

irrigação, preparo do solo, produção de mudas, correção do pH do solo e adubação 

praticados de forma inadequada, por falta de conhecimento acerca dessas variáveis.  

O artigo foi desenvolvido com o objetivo de mostrar o panorama da produção de 

mamão no Brasil e as perspectivas para a cultura no agronegócio do Estado do 

Tocantins. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa consistiu no tipo 

descritivo, exploratório e bibliográfico, com procedimento de coleta de dados primários 

e secundários relacionados ao conhecimento profundo acerca do panorama da 

produção de mamão no Brasil e as perspectivas da cultura no agronegócio no estado 

do Tocantins.   

Segundo Andrade (2006), a pesquisa exploratória é o primeiro passo de todo 

trabalho cientifico. Para este mesmo autor “Uma das características da pesquisa 

descritiva é a técnica padronizada da coleta de dados realizada principalmente através 

de questionários e da observação sistemática”. 

Após a coleta dos dados levantados acerca da produção do mamão, bem como 

os países produtores, importadores e exportadores e níveis tecnológicos, sistematizou-

se de forma a fundamentar conceitos, objetivando compartilhar informações com 

aplicabilidade no processo de incentivo do uso de diferentes tecnologias de informação 

que possam, direta e indiretamente, provocar melhorias e avanços contínuos no 

agronegócio do estado Tocantins.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A produção estimada de frutas para 2017 é de aproximadamente 44 milhões 

de toneladas (IBGE, 2016). Esse volume mantém o Brasil como terceiro maior produtor 

de frutas do mundo, atrás apenas da China e da Índia, produzindo cerca de 40 milhões 

de toneladas/ano em 2,3 milhões de hectares. Em 2016, o Brasil teve a área de 30.372 

há colhidos com mamoeiro, sendo a Bahia o principal produtor de mamão do país (753 

mil toneladas; 52,88%), seguido pelo Espírito Santo (251 mil toneladas; 17,64%), Ceará 

(110 mil toneladas; 7,76%), Rio Grande do Norte (94 mil toneladas; 6,65%) e Minas 

Gerais (61 mil toneladas; 4,30%). 

TABELA - Produção brasileira de mamão em 2016 

 

  

Contudo, é importante destacar que nos últimos quatro anos, os estados da 

Bahia e Espírito Santo têm mostrado redução da produção da ordem de 14,3% e 28,6%, 

respectivamente, sendo esta redução associada à incidência do vírus do mosaico, 

levando à erradicação de plantas, já no Rio Grande do Norte está associada à menor 

atuação de empresas exportadoras na região (CEPEA, 2014). Comparando a área 

colhida, quantidade produzida, rendimento médio e participação na produção. 
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É possível verificar que a produção brasileira de mamão na região nordeste teve 

valores maiores comparados com as demais regiões. 

A produção no Brasil tem uma variação de 9,8% em 2017 a 2027 com uma 

projeção de 1.521 mil/t e 1.670 mil/t respectivamente. 

Tabela 1- Produção de Frutas no Brasil (mil toneladas) 

Ano 

Mamão 

Ano 

Mamão 

Projeção Lsup. Projeção Lsup. 

2017 1.521 - 2023 1.611 2.379 

2018 1.538 2.030 2024 1.626 2.495 

2019 1.552 2.110 2025 1.641 2.495 

2020 1.567 2.184 2026 1.655 2.549 

2021 1.582 2.253 2027 1.670 2.602 

2022 1.597 2.318    

Fonte: Elaboração da CGEA/DCEE/SPA/Mapa e SGI/Embrapa com dados da CONAB. 

As frutas têm apresentado importância crescente no país, tanto no mercado 

interno como no internacional. Os mamões frescos apresentaram os melhores 

resultados em valor das exportações. Mas o Brasil exporta ainda quantidades pequenas 

de frutas. As exportações de mamão representam em torno de 3,0% da quantidade 

produzida.  
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 Portugal é o país que mais importou mamão brasileiro, sendo responsável por 

19,9% de todo o mamão exportado pelo Brasil, em 2017, onde o transporte realizado 

pelos países é por via aérea e marítima.  Um levantamento feito por (Pereira et. al, 2017)  

as principais frutas produzidas no projeto São João no município de Porto Nacional-TO. 

                                                          

Fonte: http://www.cba-agronomia.com.br/XXX_CBA_2017/Grupo_1/28.pdf 

Nesta análise verificou-se que as principais frutas produzidas no projeto São 

João são respectivamente: Abacaxi (30%), banana (30%), coco (20%), mamão (10%) e 

outros (10%). Esta informação pode ser comprovada pelo fato de que o Tocantins é um 

dos maiores produtores brasileiros de abacaxi. 

O mamão apresenta 10% no gráfico. Entretanto, não menos importante que as 

demais. Dados de 2015 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram 

que no Tocantins a área plantada com mamão é de 48 hectares e a produção é de 353 

toneladas.  

No Tocantins a área de maior plantio do mamão é projeto São João. Entretanto, 

a produtividade é baixa, devido a diversos fatores, tais como: escolha do sistema de 

irrigação, preparo do solo, produção de mudas, correção do pH do solo e adubação 

praticados de forma inadequada, por falta de conhecimento acerca dessas variáveis. 

 

CONCLUSÃO  

Por meio das metodologias de pesquisa utilizadas identificamos que a cultura 

do mamão, está em expansão com um grande potencial de comercialização no mercado 

nacional e internacional, entretanto o país não está acompanhando esse desempenho 

mundial, reduzindo a sua participação na exportação e importação, mediante ao 
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problema existente do transporte, tendo-se um elevado valor de perdas e 

desvalorização do produto que é transportado de maneira precária. 

Conclui-se que o estado Espírito Santo é um dos maiores produtores e 

exportadores do mamoeiro, sendo uma das razões o alto nível tecnológico aplicado nas 

suas lavouras, ao contrário do estado do Tocantins, onde os produtores desconhecem 

as tecnologias empregadas, reduzindo assim a produtividade. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia científica: São Paulo: 

Editora Atlas, 2006. BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior. Empresas brasileiras exportadoras e importadoras. Disponível em: Acesso em: 

27/07/2018.  

 

Brasil. Produção Agrícola Municipal: IBGE, 2016. Disponível em:&lt; 

http://www.cnpmf.embrapa.br/Base_de_Dados/index_pdf/dados/brasil/mamao/b1_ma

mao.pdf&gt;. 

Acesso em: 25 de julho de 2018. 

 

FACHINELLO, J. C. et al. Fruticultura: fundamentos e práticas. Acesso em: 05/06/2017 

IBGE. Censo agropecuário 2009: lavoura permanente e temporária. Acesso em: 

26/07/2018. 

 

IBGE. Censo agropecuário 2016. Acesso em: 27/08/2018. MAPA. Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Disponível em 

<http://www.cnabrasil.org.br/sites/default/files/sites/default/files/uploads/10_fruticultura.

pdf. Acesso em 26/07/2018. 

 

MAPA. 2017. Brasil: projeções do agronegócio 2016/2017 a 2026/2027. Disponível em: 

&lt;http://www.agricultura.gov.br/assuntos/politica-agricola/todas-publicacoes 

depoliticaagricola/projecoes-do-agronegocio/projecoes-do-agronegocio-2017-a-2027- 

versao-preliminar-25-07-17.pdf/view&gt;. Acesso em: 25 de julho de 2018. 

 

PEREIRA, L. A. O; BARBACENA, D. R; AMORIM, H.C .S; SILVA, L .P,  XXX CBA 

CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA, 2017, FORTALEZA- CE. Diagnóstico 

Acerca das Principais Doenças de Plantas Frutíferas no Projeto de Irrigação São 

João no Município de Porto Nacional – TO... [S.l.: s.n.], 2017. 5 p. Disponível em: 

<http://www.cba-agronomia.com.br/XXX_CBA_2017/Grupo_1/28.pdf>. Acesso em: 26 

jul. 2018. 



 

 
466 

Estudo do perfil dos participantes da 18° Feira de Tecnologia  

Agropecuária do Tocantins  

 

 

Cleyton de Souza Batista1  

Mírian das Mercês Pereira da Silva2  

Cássio Lopes Pereira3  

Fabrício Américo Gama 3  

Lucas Sales Martins3  

Luciano Silva Lacerda3  

  

1Acadêmico do Curso de Zootecnia – FACTO. E-mail: cleytondeusebom@gmail.com 
2Docente do Curso de Zootecnia e Medicina Veterinária – FACTO. E-
mail:mirian@catolicato.edu.br.  
3Acadêmico do Curso de Zootecnia – FACTO. E-mail: cassiolopespereira@gmail.com  

3 Acadêmico do Curso de Zootecnia – FACTO. E-mail: 
fabricioamericogama@gmail.com  

3Acadêmico do Curso de Zootecnia – FACTO. E-mail: lucas007.lsm@gmail.com  

3Acadêmico do Curso de Zootecnia – FACTO. E-mail: lucianolacerda22@outlook.com  

  

Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil dos participantes da 18° Feira de 

Tecnologia Agropecuária do Tocantins, que a cada ano vem se destacando pelo número 

de participantes e pelo volume de negócios em relação a máquinas, implementos 

agrícolas, animais e outros produtos da agropecuária. Para identificar o perfil dos 

participantes, realizou-se uma pesquisa durante o evento que ocorreu de 08 a 12 de 

maio de 2018. Dados sobre a profissão do entrevistado, sexo, qual motivo levou você a 

fazer a visita na Agrotins, em relação à Agrotins de 2017 o que melhorou para edição 

2018, qual animal você tem mais interesse e gosto, qual stands na Agrotins você gostou 

mais e de qual cidade o entrevistado estava vindo, foram avaliados. O estudo resultou 

na entrevista de 48 pessoas. Sendo que 66,7% eram homens; 42% exercem outras 

profissões que não estão vinculadas as ciências agrárias; 44% foram à feira para 

adquirir novos conhecimentos; 25% dos entrevistados, disse que houve bastantes 

melhorias em todas as áreas em comparação a edição de 2017; 38% dos entrevistados 

eram de Palmas. A pesquisa permitiu identificar o perfil desses participantes, resultando 

em uma diversidade de opiniões sobre a Agrotins. No entanto, destaca-se que a cada 

ano o evento vem tomando proporções maiores, gerando lucratividade para o setor do 

agronegócio e proporcionando através de tecnologias, melhores condições para o 

produtor, tornando a propriedade rentável.   

 Palavras-chave: Agronegócio, Agrotins, Tecnologias.  
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Introdução  
  

A Agrotins - Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins é uma realização do 

Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e 

Pecuária (Seagro) e suas instituições vinculadas, Instituto de Desenvolvimento Rural do 

Estado do Tocantins (Ruraltins), Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) e Instituto 

de Terras do Tocantins (Itertins), em parceria com instituições públicas, iniciativa privada 

e entidades de classe ligadas ao setor agropecuário. Acontece anualmente, dentro do 

Centro Agrotecnológico, ocupando 60 hectares de sua área total, sendo instaladas 

unidades demonstrativas de campo, área para dinâmicas, estandes, estacionamentos, 

praça de alimentação, vias de circulação, auditório e demais edificações de apoio.  

A Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins tem como objetivo, promover o 

desenvolvimento do setor agropecuário, tendo como ênfase o agronegócio, apoiando e 

divulgando, pesquisas, adaptação, validação, divulgação e transferência de tecnologia, 

que serão ofertadas aos pecuaristas, produtores, agricultores familiares e empresários.  

A Agrotins é considerada a maior feira de tecnologia agropecuária da Região Amazônica 

e 8ª do Brasil com exposição de máquinas, equipamentos, implementos, veículos, 

agentes financeiros, produtos e serviços agropecuários, vitrine geral de campo, animais, 

empresas de pesquisa, ONGs, órgãos públicos e outros.  

A Feira tornou-se um grande espaço para o encontro de produtores, técnicos, 

pesquisadores, estudantes, empresários e, principalmente, instituições de apoio e 

fomento para o Estado.  A cada ano o número de expositores aumenta, comparando o 

ano de 2016 com 2017, houve uma grande participação dos mesmos, saindo de 630 

para 652 expositores, como também o número de participantes que em 2016 foram 

85.866 para 120.000 em 2017 (SEAGRO, 2018).  

Mas na edição de 2018 que aconteceu de 8 a 12 de maio, que trazia como tema “O 

futuro da Agroindústria Sustentável”, bateu um novo recorde, com mais de R$ 2,18 

bilhões em negócios iniciados (entre operações de crédito e aquisições iniciadas), tendo 

um recorde de público, com mais de 142 mil visitantes e ainda 678 expositores e 

parceiros e movimentação de 39 mil veículos. Contando com a participação de todos os 

139 municípios.   

O objetivo do presente estudo baseia-se na identificação do perfil dos participantes na 

18° Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins).  

  

Material e Métodos  
  

O levantamento dos dados foi realizado por meio de entrevistas aos participantes que 

visitaram a feira entre os dias 08 a 12 de maio. Utilizou-se um questionário padrão com 

perguntas relacionadas aos dados gerais.  

As perguntas foram bem diversas, como por exemplo, qual a profissão do entrevistado, 

sexo, qual motivo levou você a fazer a visita na Agrotins, em relação à Agrotins de 2017 

o que melhorou para edição 2018, qual animal você tem mais interesse e gosto, qual 

stands na Agrotins você gostou mais e de qual cidade o entrevistado estava vindo.  
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 Após, realizou-se uma análise estatística descritiva dos dados para identificação do 

perfil dos participantes entrevistados.  

  

Resultados e Discussão  
  

A pesquisa resultou em 48 entrevistados com 66,7% (32/48) homens e 33,3% (16/48) 

mulheres, sendo que nessa pesquisa, feita aleatoriamente, percebe-se a maior 

quantidade de homens, mas ressalta-se que a mulher tem ocupado cada vez mais o 

seu espaço no agronegócio.  

Apesar do relevante número de entrevistados, a porcentagem em relação à profissão 

variou muito, sendo que 42% (20/48) exercem outras profissões que não estão 

vinculadas as ciências agrárias, 31% (15/48) são Estudantes, 23% (11/48) Produtores 

Rurais, 2% (1/48) Zootecnistas e 2% (1/48) Médicos Veterinários.   

Em relação ao motivo que levou os participantes a estarem na Agrotins, identificou-se 

que 44% (22/48) foram para adquirir novos conhecimentos, 24% (12/48) expor 

produtos/serviços, 24% (12/48) apenas visita e 8% (8/48) tratar de negócios. Em relação 

à comparação da Agrotins de 2017 para edição de 2018, 25% (12/48) dos entrevistados, 

disseram que houve bastantes melhorias em todas as áreas; 20,8% (10/48) destacaram 

que a segurança melhorou; 20,8% (10/48) apontaram as estruturas dos stands; 16,7% 

(8/48) o conteúdo das exposições e 16,7% (8/48) recepção e estacionamento.  

Quanto aos animais que tem interesse e gosto, o destaque foi de 48% (23/48) para 

bovinocultura; 15% (7/48) piscicultura; 11% (5/48) avicultura e, as demais com  

6% (3/48) suinocultura; 6% (3/48) caprinocultura/ovinocultura; 6% (3/48) apicultura; 4% 

(2/48) equideocultura e 4% (2/48) outras.  

Em relação ao stand que mais gostou 27% (13/48) destacou o stand da agropecuária; 

25% (12/48) outros; 13% (6/48) exposições de bovinos; 11% (5/48) piscicultura; 8% 

(4/48) exposição de máquinas; 6% (3/48) Embrapa; 6% (3/48) Ruraltins e 4% (2/48) 

Ferpam. Os entrevistados vinham de vários lugares do estado e de outras regiões do 

País, sendo que 38% (18/48) eram de Palmas; 29% (5/48) outros Estados; 11% (5/48) 

Paraíso do Tocantins; 6% (3/48) Rio Sono; 4% (2/48) Porto Nacional; 4% (2/48) 

Barrolândia; 4% (2/48) Almas e 4% (2/48) Santa Tereza.  

Segundo ARRUDA (2005, p.07) nesse novo panorama de espacialização da atividade 

econômica decorrente da industrialização, o agronegócio passa a desempenhar papel 

relevante no desenvolvimento da economia urbana e na (re) definição de novas lógicas 

territoriais decorrentes da comercialização de bens (materiais e imateriais) e serviços. 

Assim as exposições e feiras agropecuárias, realizadas em todo Brasil, estimulam o 

desenvolvimento do setor, tendo como um dos pontos principais a divulgação da 

indústria de máquinas e implementos, fomentando cada vez mais o agronegócio, 

consequentemente, oferecendo tecnologias que auxiliam o homem do campo, nas 

tomadas de decisões em relação a sua propriedade.  

Contudo os eventos agropecuários têm sido cada vez maiores e mais sofisticados, 

transformando-se em megafeiras de negócios que se multiplicam no Brasil e se tornam 

um dos maiores e prósperos ramos do agrobusiness. David e Goldenberg apud 

Graziano (1998, p.50) definem o agrobusiness como a soma de todas as operações 
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envolvidas no processamento e na distribuição dos insumos agropecuários, as 

operações de produção na fazenda e o armazenamento, o processamento e a 

distribuição dos produtos agrícolas e seus derivados.  

A Agrotins tende a cada ano, atingir maiores públicos, visando uma maior distribuição 

de tecnologias e ao mesmo tempo, lucratividade, através dos negócios com máquinas 

e outros produtos, tendo uma maximização econômica, para todas as partes envolvidas. 

Ressalta-se que para o próximo ano, a feira vem com o tema “Bioeconomia: o 

Agronegócio além do alimento”.  

  

Agradecimentos  
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pouco do seu tempo, contribuindo com a pesquisa.  

  

Conclusão  
  

O presente estudo possibilitou identificar parte do perfil dos participantes da  

18° Agrotins - Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins, através de um 

questionário, com perguntas objetivas e sucintas.  

A pesquisa futuramente deve se expandir em relação ao número de entrevistados, tendo 

um perfil mais representativo da feira.  
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Resumo 

 A brucelose é uma doença que acomete todos os animais biangulados e causa 
transtornos reprodutivos, como aborto, retenção de placenta e endometrites em 
fêmeas, e orquite uni ou bilateral, epididimite e infertilidade nos machos. O presente 
trabalho teve como objetivo determinar a frequência da brucelose no estado do 
Tocantins entre os anos de 2014 a 2017, estado este que possui grandes porções de 
terra direcionada à agropecuária, em especial a bovinocultura de corte. Os dados 
obtidos apresentaram variações na ocorrência da doença no período avaliado, 
salientando que para os anos de 2015 e 2016 ocorreu redução no número de casos 
notificados em relação aos anos de 2014 e 2017, sugerindo a necessidade do 
fortalecimento das medidas de controle e prevenção. 
 
Palavra-chave: Brucella abortus; doença reprodutiva; ruminantes. 

 

Introdução 

A brucelose é uma enfermidade que acomete principalmente caprinos, suínos, 

ovinos, caninos e bovinos, podendo também infectar humanos, seja por consumo de 

produtos de origem animal contaminados, principalmente leite sem tratamento 

térmico, ou por contato com animais vivos ou em abatedouros, sendo considerada 

uma doença de caráter zoonótico de importância na saúde pública (LÔBO, 2008). 

A doença tem importância econômica por gerar perdas na cadeia produtiva 

bovina, visto que os animais infectados podem apresentar transtornos reprodutivos, 

como aborto, retenção de placenta e endometrites em fêmeas; orquite uni ou bilateral, 

epididimite e infertilidade ocorre com frequência em machos, devido a predileção da 

Brucella abortus pelo eritritol, encontrado no útero, linfonodos, glândula mamária, 

testículos e vesícula seminal (FAVERO et al., 2008). Além dos problemas 

reprodutivos, Homem (2003) relata queda na conversão alimentar em 20% e assim 

perdas na produção leiteira, que variam de 10% a 18% e de carne entre 10% a 15%, 

somado aos gastos referentes a medicamentos dirigidos às infecções secundárias. 
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Outro ponto a ser considerado são as exigências sanitárias para exportação de 

produtos de origem animal para países da União Europeia e Rússia que já atingem o 

status de livre da doença (VALENTE et al., 2011). 

Em decorrência dos prejuízos econômicos gerados, danos à saúde pública e 

riscos ao mercado exportador, é de suma importância o estabelecimentos de dados 

epidemiológicos referentes à prevalência da brucelose no Estado do Tocantins para 

auxiliar na formulação de estratégias de combate à doença junto ao Programa 

Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT), que 

busca fiscalizar propriedades produtoras de bovinos com intuito de reduzir a 

incidência, bem como criar um número máximo de fazendas certificadas livres da 

Brucelose. Para isso, utiliza-se principalmente estratégias de vacinação com as 

vacinas B-19 e RB-51 e controle do trânsito de animais para reprodução (BRASIL, 

2006). 

Os últimos estudos referentes à situação epidemiológica da Brucelose no Brasil 

foram feitos em 2004 por Roxo, citado por Valente (2011), em que o país foi 

subdividido em regiões, com a região norte apresentando 3,64% de animais 

soropositivos. Posteriormente, em 2009, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimentos (MAPA), juntamente com a Faculdade de Medicina Veterinária de 

São Paulo e Faculdade de Agronomia e Veterinária da Universidade de Brasília, 

realizaram estudos referentes à 15 unidades federativas. O Tocantins teve como 

resultado a prevalência de 21,2% de focos de brucelose e 4,4% de animais 

soropositivos. 

Para a obtenção de um perfil epidemiológico mais recente e atualizado para o 

Estado do Tocantins, o presente trabalho busca reunir informações referentes a 

ocorrência da brucelose entre os anos de 2014 e 2017. 

 

Metodologia 

O estudo foi do tipo quantitativo e descritivo, a partir dos casos novos de 

brucelose bovina no estado do Tocantins, notificados à Agência de Defesa 

Agropecuária (ADAPEC) entre janeiro de 2014 e dezembro de 2017. 

 

Resultados e Discussão 

Os dados estão representados na tabela 1, onde são comparados os números 

dos casos de brucelose bovina no estado do Tocantins entre os anos de 2014 e 2017. 
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Tabela 01. Número de casos novos de brucelose bovina no 

Tocantins entre os anos de 2014 e 2017. 

 
Ano de Ocorrência 

2014 2015 2016 2017 

Brucelose bovina 14 04 02 41 

 

Nos anos de 2015 e 2016, em que os casos da doença foram 4 e 2 animais, 

respectivamente, respectivamente, a porcentagem de animais imunizados no estado, 

de acordo com a ADAPEC (2018) foi de 93,45% em 2015 e 92,22% em 2016. Nos 

anos de 2014 e 2017 as ocorrências da doença foram maiores se comparadas aos 

demais anos, entretanto em 2017, em que ocorreram 41 casos de brucelose, a 

cobertura vacinal foi maior, atingindo 95,72%.  

Curci e Margatho (2013) em seu artigo sobre cuidados na vacinação do 

rebanho bovino ressalta a importância de manter as vacinas protegidas da luz solar e 

refrigeradas entre 2º e 8 ºC, sendo que no dia do transporte deve-se utilizar caixas 

térmicas com gelo reciclável ou dentro de garrafas plásticas para diminuir o risco de 

contaminação. Assim, a doença pode ocorrer devido ao acondicionamento errôneo da 

vacina que perde sua funcionalidade caso mantida em altas temperaturas. 

O autor reforça que a aplicação incorreta da mesma pode influenciar na 

prevalência da doença na região, sendo importante levar em conta a contenção dos 

animais, o estresse e a não vacinação de indivíduos imunologicamente deprimidos, 

uma vez que não haverá resposta imune e consequentemente anulará o efeito da 

vacina (CURCI; MARGATHO, 2013). Assim, após exposição ao agente, o animal 

poderá desenvolver a doença. 

O manuseio da seringa também é de suma importância para evitar perdas de 

medicamento e de equipamentos como a agulha, que podem se quebrar. Vale 

ressaltar que por ser uma vacina viva, a B19 pode ser patogênica ao homem e 

portanto, deve ser manuseada com cuidado e auxilio de EPIs (BRASIL, 2006). 

Também no ano de 2017 foi estabelecido pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) que a vacina contendo a cepa RB-51, utilizadas 

para animais adultos, poderia substituir a vacina anteriormente estabelecida para 

animais de 3 a 8 meses, B-19. Não foram obtidos dados sobre a prevalência quanto 

à vacina utilizada. 
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Outra estratégia de combate e erradicação da brucelose proposta pelo 

PNCEBT é o controle do trânsito interestadual de animais destinados à reprodução e 

exposição, em que é exigido comprovação da vacinação em fêmeas e testes de 

diagnóstico. Ogata (2009), que dividiu o Estado do Tocantins em circuitos produtores 

para a avaliação da prevalência da brucelose, já havia demonstrado a associação 

entre áreas onde haviam maior taxa de trocas comerciais e reposição de animais com 

a maior frequência de focos da doença. Assim, esse aumento do número de casos no 

período estudado (2014 e 2017), também pode ter ocorrido devido à entrada 

clandestina de animais soropositivos, o que reforça a necessidade do fortalecimento 

das ações de fiscalização interestadual. 

 

Conclusões 

Os dados de ocorrência de brucelose bovina no estado do Tocantins analisados 

demonstraram variações entre os anos, principalmente em 2017, quando ocorreu 

aumento no número de notificações, sendo que em 2016 foram registrados 2 casos, 

reforçando a importância da realização da vacinação, do aumento da fiscalização no 

trânsito animal, bem como do fortalecimento das políticas de educação sanitária e 

conscientização da relevância das notificações. 
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Resumo 
O experimento foi conduzido na casa de vegetação do campus 2 da Faculdade 
Católica do Tocantins – Palmas - TO, no período de setembro a outubro de 2018, com 
o objetivo do Levantamento populacional de plantas daninhas em diferentes 
profundidades no solo coletado na área experimental da instituição. O delineamento 
experimental foi de blocos casualizados com quatro tratamentos e cinco repetições, 
compreendido em quatro profundidades (0-5 cm, 5-10cm, 10-15cm, 15-20cm). Foi 
avaliado a densidade populacional de plântulas germinadas e a identificação por cada 
tratamento.Os tratamentos T1 0-5 cm e T2 05 -10 diferiam dos demais com maior 
número de plantas germinadas. A estimativa populacional de plantas presente em 1m² 
foi estimada de acordo com o peso do solo do vaso e do peso do solo em 
profundidades de 10 cm. 
 
Palavras - chave: população, plantas daninhas, profundidades. 
 
Introdução 

As plantas daninhas são consideradas um grande problema na agricultura 

devido aos seus prejuízos, que na maioria das vezes, se não forem bem manejadas 

determina o grau de sucesso ou fracasso da produção. São famosas pela sua 

                                                           
43 Alunos do Curso de Agronomia da Faculdade Católica do Tocantins; E-mail:rogeriozottis17@hotmail.com, 
jb.costa22@gmail.com, joselucasfm@hotmail.com, higor_gomes_10@hotmail.com, 
arthurchavaglia@hotmail.com, gustavogcal1@gmail.com, luanbarbosa_125@hotmail.com 
2 Professora do Curso de Agronomia da Faculdade Católica do Tocantins; E-mail:flavia.fernandes@catolica-
to.edu.br 



 

 
476 

resistência e produção de sementes, sobre várias condições climáticas e de pressão 

de controle seja mecânico, químico ou cultural. 

Quando se fala de eficiência em produzir sementes, as plantas daninhas são 

implacáveis, dependendo da espécie elas podem se reproduzir por sementes, rizomas 

e tubérculos. Outra característica muito importante das plantas daninhas é a 

capacidade que algumas sementes possuem em entrarem em dormência e 

permanecerem viáveis durante meses e até anos. Odum 1974; 1978 (apud monqueiro 

2014) já relataram a viabilidades de sementes de até 600 anos de Chenopodium 

album (erva-formigueira) esse mesmo autor afirmou que o fator determinante para a 

germinação dessa semente é o revolvimento do solo para quebrar a dormência  

 Os diásporos que são as reservas de sementes, ou outros órgãos de 

propagação viáveis no solo, em profundidade e na superfície têm sido estudados por 

Carmona, 1992 (apud Monquero 2014, p. 104) onde relatam que a composição e a 

distribuição desse diásporo no perfil do solo refletem parcialmente o histórico da 

ocupação da área e método de preparação do solo 

A profundidade no solo em que uma semente é capaz de germinar e emergir 

são variáveis entre as espécies e apresenta importância ecológica e agronômica 

(guimarães et al., 2005). 

O conhecimento da profundidade da qual a plântula é capaz de emergir é 

importante para o sucesso do emprego de muitas estratégias de manejo de plantas 

daninhas, como, por exemplo, o emprego de métodos mecânicos associados ou não 

a métodos químicos (souza et al .2014). 

Segundo Martins et al. 2000 (apud souza, 2014), a germinação pode ser 

afetada por uma série de condições, bióticas e abióticas onde a luz a água são as 

principais. 

Diante ao exposto o presente trabalho objetivou-se a avaliar a densidade 

populacional de plantas daninhas em diferentes profundidades, em uma área 

experimental da Faculdade Católica do Tocantins.  

 

Metodologia 

O experimento foi conduzido na casa de vegetação da Faculdade Católica do 

Tocantins, Campus 2 em Palmas – TO, localizando-se na Rodovia TO 050, 

Loteamento Coqueirinho, Lote 7. Com coordenadas geográficas 48º16’34” W e 

10º32’45” S em altitude de 230 m.  
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O experimento foi instalado em bandejas plasticas com capacidade 

volumétrica de 500 gramas e distribuídos casualmente.  A coleta do solo foi realizada 

no mês de agosto, na area experimental da instituição. Após a coleta, o solo foi levado 

para o laboratório de sementes, onde o mesmo foi peneirado e pesado, sendo 

distribuído nos vasos homogeneamente com 500g de solo. 

Os tratamentos foram distribuídos de acordo com as profundidade de coleta 

do solo, com 4 tratamentos e 5 repetições, sendo o primeiro de 0 a 5 cm (T1), o 

segundo de 05 a 10 cm (T2), o terceiro de 10 a 15 cm (T3), e o quarto de 15 a 20 cm 

(T4).  

A emergência das plântulas das espécies foram monitoradas por um período 

de 34 dias. A cada 11 dias foi realizada uma contagem das plantas germinadas e ao 

final do ciclo do período foram identificadas as espécies existentes em cada 

tratamento. 

A estimativa populacional de plantas daninhas presentes em 1 m² foi feita 

baseando-se na (formula 01) de quantificação do banco de sementes por meio de 

germinação em casa de vegetação    

 

Formula 01:  

Número de plântulas  =  Número de sementes não dormentes/m² 

 Peso da amostra (kg) 140 kg 

 

Resultados e Discussão 

A emergência foi influenciada pela profundidade de coleta. Os dados foram 

avaliados aplicando o teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade  

Os resultados demonstram que os tratamentos T1 e T2 diferiram dos demais 

com maior número de plantas.  Estudos demonstram que a utilização de arado 

consegue igualar o número de semente na profundidade de 10 a 20 cm. 

(MONQUERO  2014) realizando trabalhos semelhantes de população de plantas 

daninhas em algumas profundidades de coleta confirmam que em profundidades de 

0-5 cm e 5-10 cm ocorre maior nível germinativo.  Outros autores  Yenish et al., 1992 

( apud  Voll et al, 2003)   afirma que em sistemas de manejos convencionais do solo, 

o revolvimento da camada superficial pelo arado resulta na alteração da distribuição 

vertical do banco de sementes das plantas daninhas, a aração que visa revolver a 

terra, o popular tombamento, nessa etapa há uma inversão da camada superficial do 
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solo (em torno de 30 cm) onde a camada superficial é jogada para baixo e vice-versa, 

incluindo sementes em diferentes profundidades. 

Yenish et al., 1992; Granatos & Torres, 1993 (apud caetano 2001,) 

trabalhando com banco de sementes em uma área cultivada com laranjeira ‘Pera’ 

afirmam que em solos cultivados, cerca de 90% ou mais das sementes encontram-se 

nos primeiros 20 centímetros, com densidade populacional decrescente a medida em 

que aumenta-se a profundidade. 

Nos tratamentos T3 e T4 o surgimento de plantas se igualaram, percebe-se 

ainda que, mesmo em tais profundidades ainda haviam sementes viáveis. Essas 

análises é justificada principalmente pelos estudos realizados por Mortimer, 1990 

(apud caetano 2001)   onde afirma que as sementes podem permanecer viáveis no 

solo por um longo período sem germinar e, algumas sementes germinadas não 

chegam a emergir devido às condições ambientais desfavoráveis ou profundidade de 

enterrio excessiva, logo, após o revolvimento do solo à condições favoráveis para a 

quebra de dormência dessas sementes presentes.  

 

Tabela 01 - Determinação da população não dormentes, prontamente germináveis 

em diferentes profundidades. 

Tratamentos 

 

Número de sementes não 

dormentes/m2 

0-5 cm 

 

2.464 

5-10 cm 

 

2.072 

10-15 cm 

 

1.512 

15-20 cm 

 

672 

*resultados de sementes não dormentes obtidos através da fórmula (01). 

 

Asplantas daninhas identificadas por cada tratamentos estão descritos em 

porcentagem conforme a tabela 02.  
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Tabela 02 – Porcentagem de plantas daninhas identificadas em diferentes 

profundidades de solo.  

  Percentual(%)    

Tratamentos Commelina 

benghalensus 

L. 

Emilia 

fosbergii 

nicolsom 

Ipomola 

purpura 

(L) 

Cyperus 

rotundus 

L. 

Eleusine 

indica 

0-5 cm 0,04 1,46 0,04 0,24 - 

5-10 cm - 1,11 - 0,62 0,04 

10-15 cm - 1,25 - 0,33 0,19 

15-20 cm - 1,33 - 0,29 0,14 

*commelina benghalensus L.(Trapoeraba), Emilia fosbergii nicolsom( Falsa-serralha), ipomola púrpura 
L.( Corda de viola),Cyperus rotundus L.(Tiririca),Eleusine indica (Pé-de-galinha). 
 

Conclusão 

O número de sementes em profundidades de 05-10cm são superiores as 

demais e bem próximos de se igualar. Entre as profundidades de 15-20 cm as 

populações de sementes germinadas foram iguais.   
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Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a resistência do solo com a utilização 

de penêtrometro de impacto em área cultivada com milho (ZEAMAYS) híbrido AG 10501.O 

experimento foi conduzido na área experimental da Católica do Tocantins, Campus II de 

Ciências Agrárias em Palmas – TO.oram analisadas diferentes resistências do solo em 

decorrência da profundidade tais como: 0-10, 10-20, 20-30 e 30-40 cm que constituíram os 

tratamentos. Os tratamentos foram realizados em 11 áreas diferentes, onde as áreas de 01 a 

10 correspondem à área cultivada com milho e a área 11 foi a testemunha em cujo solo estava 

exposto, sem a presença de nenhuma vegetação, sendo feitas 04 repetições em cada área, 

totalizando 44 repetições. O delineamento utilizado foi o delineamento inteiramente 

casualizado – DIC.Para aferição da resistência do solo, foi utilizado um penetrômetro de 

impacto. Os dados coletados foram lançados em uma planilha do Excel denominada 

Penetrômetro de Impacto Stolf - programa computacional de dados em Excel-VBA.Onde foi 

gerado um mapa através de programa GIS.A área que apresentou a menor resistência, entre 

2 a 4 MPa, corresponde a quase totalidade do perímetro das subáreas 06, 08 e 10 (azul claro) 

da imagem 1.O penetrômetro mostrou-se uma ferramenta bastante eficiente para aferição de 

resistência mecânica do solo. 

  

Palavras-Chaves:  Uso, firmeza, choque.  

Introdução 

 

 A compactação do solo afeta a dinâmica da água, do ar e do calor, e pode 

afetar a eficiência da utilização de água, fertilizantes e herbicidas pelas plantas em 
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função do menor desenvolvimento radicular (HAKANSSON & VOORHEES, 1998), 

culminando em decréscimo de produtividade (BARBER, 1994; BEUTLER & 

CENTURION, 2004; BEUTLER et al., 2006). 

Para avaliar a compactação, a resistência do solo à penetração (RP) tem sido 

freqüentemente utilizada (FRITTON, 1990; TORMENA & ROLOFF, 1996; 

CASAGRANDE, 2001; BEUTLER & CENTURION, 2004), por ser um atributo 

diretamente relacionado ao crescimento das plantas (LETEY, 1985) e de fácil e rápida 

determinação (STOLF, 1991).  

O penetrômetro de impacto tem sido amplamente utilizado no campo para 

caracterizar a compactação provocada pelo uso e manejo do solo (TORMENA & 

ROLOFF, 1996; CASAGRANDE, 2001), em razão do baixo custo, da não-

necessidade de calibração freqüente e do fato de os resultados independerem do 

operador. 

Os diferentes sistemas de manejo de solos têm a finalidade de criar condições 

favoráveis ao desenvolvimento das culturas. Todavia, o desrespeito às condições 

mais favoráveis (solo úmido - consistência friável) para o preparo do solo e o uso de 

máquinas cada vez maiores e pesadas para essas operações podem levar a 

modificações na estrutura do solo, causando-lhe maior ou menor compactação, que 

poderá interferir na densidade do solo, na porosidade, na infiltração de água no solo 

e no desenvolvimento radicular das culturas, e, conseqüentemente, reduzir sua 

produtividade (Derpschet al., 1991; Tavares Filho, 1995; Tavares Filho &Tessier, 

1998; De Maria et al., 1999. 

Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a resistência do solo com 

a utilização de penêtrometro de impacto em área cultivada com milho (ZEAMAYS) 

híbrido AG 1051.  

 

Metodologia 

O experimento foi conduzido na área experimental da Católica do Tocantins, Campus 

II de Ciências Agrárias em Palmas – TO, localizado na Rodovia TO 050, Lote 07, Loteamento 

Coqueirinho, no município de Palmas – TO, cujas coordenadas geográficas 48°16'34” W e 

10°32'45” S e altitude de 230 m. 
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O trabalho foi constituído pela avaliação da resistência mecânica do solo à penetração 

no início da estação chuvosa da região, em área atualmente cultivada com milho.O milho 

cultivado na área é da variedade AG 1051, a densidade populacional foi de 90.000 

plantas/haNa ocasião em que foram realizadas as amostragens com o penetrômetro, a cultura 

estava no estádio fenológico de V8. 

Foram analisadas diferentes resistências do solo em decorrência da profundidade tais 

como: 0-10, 10-20, 20-30 e 30-40 cm que constituíram os tratamentos. Os tratamentos foram 

realizados em 11 áreas diferentes, onde as áreas de 01 a 10 correspondem à área cultivada 

com milho e a área 11 foi a testemunha em cujo solo estava exposto, sem a presença de 

nenhuma vegetação, sendo feitas 04 repetições em cada área, totalizando 44 repetições. O 

delineamento utilizado foi o delineamento inteiramente casualizado - DIC. 

Para aferição da resistência do solo, foi utilizado um penetrômetro de impacto. A 

Metodologia utilizada foi a de posicionar o equipamento no solo, registrar a medida inicial da 

régua graduada, realizar a primeira batida, registrar o valor da primeira batida e a partir de 

então, registrar o valor a cada duas batidas. 

O instrumento constitui-se de uma haste com um cone na extremidade inferior, sendo 

que na parte superior possui um peso de curso constante para provocar a penetração da 

haste no solo através de impactos. A leitura da penetração é feita na régua ao lado da haste, 

que é graduada em milímetros, (STOLF, 2015). 

Os dados coletados foram lançados em uma planilha do Excel denominada 

Penetrômetro de Impacto Stolf - programa computacional de dados em Excel-VBA, a planilha 

considera o número de batidas necessárias para se obter a penetração a uma determinada 

profundidade e calcula a resistência do solo em MPa. Onde foi gerado um mapa através de 

programa GIS. 

 

Resultados e Discussões 

Figura 8. Mapa contendo a resistência mecânica do solo em MPa. 
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A área que apresentou a menor resistência, entre 2 a 4 MPa, corresponde a quase 

totalidade do perímetro das subáreas 06, 08 e 10 (azul claro). Essa área está circundada por 

solos (tons de verde), cujas resistências variam de 4 a 8 MPa, caracterizando-se como a 

melhor área para cultivo, no que tange às características físicas do solo. 

No sentido norte-sul, existe uma faixa de solo (cor laranja) com elevado grau de 

resistência, entre 10 e 12 MPa. Essa faixa corta a área, passando pelas subáreas 02, 03 e 

04. 

Verifica-se ainda que existe uma mancha de solo (cor roxa) com elevado grau de 

resistência, entre 14 e 15,4 MPa, ocupando praticamente todo o perímetro das áreas 07 e 09. 

 

Conclusões 

 A aferição da resistência mecânica à penetração é um parâmetro importante na 

avaliação da qualidade física do solo, pois permite a identificação das áreas com resistência 

potencialmente limitante ao desenvolvimento do sistema radicular e consequentemente das 
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plantas cultivadas. Tal avaliação possibilita a realização do manejo do solo, a fim minimizar 

os níveis de compactação e seus impactos. 

 O penetrômetro mostrou-se uma ferramenta bastante eficiente para aferição de 

resistência mecânica do solo, além de ser portátil ser e de fácil manuseio, podendo ser 

operado por apenas duas pessoas. 
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RESUMO 

Na pecuária de corte o Brasil é o segundo maior produtor e consumidor, e o maior 

exportador de carne do mundo O Tocantins exporta produtos para diversos países. 

Assim, a criação de bovino de corte está entre as principais atividades econômicas do 

Estado. No entanto, essa atividade ainda tem muitos desafios, estima-se que a perda 

econômica anual com parasitos internos e externos dos bovinos é de pelo menos 

$13,96 bilhões de dólares. Neste contexto, o objetivo do trabalho foi identificar quais 

os principais ectoparasitas que acometem as propriedades rurais e quais são as 

medidas de prevenção e tratamento utilizadas pelos proprietários de bovinos de corte 

do município de Lagoa da Confusão – TO. Para isso realizou-se uma pesquisa por 

meio de coleta de dados obtida a partir de um questionário aos proprietários rurais. A 

partir das perguntas realizadas aos cinco proprietários foi possível verificar que em 

100% das propriedades há incidência de carrapatos e moscas. Observou-se também 

uma menor ocorrência de miíases (60%) e mutucas (20%). No entanto, observou-se 

que somente a utilização de endectocida injetável é utilizada para controle dos 

parasitas, fato que evidencia a necessidade de melhor acompanhamento veterinário 

nas propriedades.  

Palavras-chaves: parasitas, pecuária, controle. 

 

INTRODUÇÃO  

Na pecuária de corte o Brasil é o segundo maior produtor e consumidor, e o maior 

exportador de carne. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras 

de Carne (ABIEC), em outubro de 2017, o Brasil aumentou 39,72% as exportações 

de carne bovina, comparado ao ano anterior. O que proporcionou faturamento de US$ 

605 milhões, 
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O Tocantins exporta produtos e subprodutos cárneos de bovinos, para países como a 

Rússia, Chile e Uruguai e para outros destinos. Assim, a criação de bovino de corte 

está entre as principais atividades econômicas do Estado. Em 2015, o rebanho 

tocantinense era de 8.180.224 cabeças, o que representa a décima primeira 

colocação no ranking nacional (SEAGRO, 2016).    

A produtividade do gado de corte depende de muitas variáveis, porém a saúde do 

animal é o fator de maior destaque. Dessa forma, os ectoparasitas podem causar 

perda de peso, danos no couro, transmitir agentes patogênicos e/ou produzirem 

lesões que desencadeiam infecções secundárias. Além do estresse contínuo que 

unido a todos esses possíveis problemas prejudicam o desempenho do animal. 

(SILVA et al., 2010). 

Para Martins (2010) com o aumento da produção do gado de corte e obviamente dos 

animais as parasitoses se intensificaram cada vez mais, trazendo muitos prejuízos 

aos pecuaristas. Dentre os principais ectoparasitas, o carrapato (Rhipicephalus 

(Boophilus) microplus), a mosca do chifre (Haematobia irritans) e o berne (Dermatobia 

hominis) são os mais importantes para a pecuária do Brasil (SILVA et al., 2010). 

Entretanto, nos últimos anos, devido a surtos associados a resíduos pós-colheita da 

indústria da cana-de-açúcar a mosca dos estábulos (Stomoxys calcitrans) tem 

ganhado espaço.  Já parasitas como a sarna e os piolhos sugadores e mastigadores, 

são sazonais e limitados às regiões do sul (BARROS et al., 2010). 

A rentabilidade da atividade pecuária pode ser diminuída significativamente pelos 

efeitos dos parasitos que afetam os bovinos. As perdas econômicas causadas pelos 

parasitas dos bovinos, no Brasil, foram calculadas em uma base anual e em dólares, 

considerando o número total de animais em risco e os efeitos negativos, como 

doenças parasitárias sobre a produtividade do gado. Estima-se que essa perda 

econômica anual combinada com parasitos internos e externos dos bovinos é de pelo 

menos $13,96 bilhões (GRISI  et al., 2014).  

Sabe-se que a cidade da Lagoa da Confusão - TO, tem crescido cada vez mais na 

atividade pecuária, no entanto, não se encontram informações sobre quais são as 

principais infestações de parasitas no município, mesmo sendo uma região propícia à 

manifestação dos mesmos.  

 Sendo assim, o objetivo do trabalho foi identificar quais os principais ectoparasitas 

que acometem as propriedades rurais de bovinos de corte e são as quais medidas de 

prevenção e tratamento utilizadas pelos proprietários do município de Lagoa da 

Confusão – TO.  

 

METODOLOGIA  

A pesquisa foi de caráter exploratório e descritivo, e para isso realizou-se a coleta de 

dados por meio de questionário aplicado aos proprietários rurais de bovinos de corte. 

A aplicação do questionário ocorreu em junho de 2018, através de ligações e 

entrevistas presenciais. Foram selecionadas aleatoriamente cinco propriedades 

produtoras de gado de corte, no município da Lagoa da Confusão-TO.  
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As perguntas foram formuladas com a finalidade de caracterizar as propriedades em 

relação aos ectoparasitas presentes nos animais. Informações sobre a prevalência 

dos ectoparasitas e as práticas de prevenção, controle e tratamento foram obtidas 

com os proprietários. 

Posteriormente as respostas foram analisadas e os dados foram compilados no 

Microsoft Excel em que gráficos foram gerados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A partir das perguntas realizadas aos cinco proprietários foi possível verificar que em 

100% das propriedades há incidência de carrapatos e moscas. Observou-se também 

uma menor ocorrência de miíases (60%) e mutucas (20%). Já com relação às larvas 

de Dematobia hominis, o berne, nenhum relato foi encontrado (Figura1). 

Durante a entrevista, todos os proprietários relataram que há presença de carrapatos. 

Entretanto, salientaram que as infestações acontecem em menor proporção com 

relação à quantidade de moscas. Essa situação, possivelmente ocorre devido ao 

método de controle que 100% dos proprietários relataram adotar: a utilização de 

endectocidas injetáveis. Esse método tem melhor eficácia no controle de carrapatos 

do que no controle das moscas.     

 

 

Figura 1. Incidência de ectoparasitas em propriedades de bovinos de corte no município de 

Lagoa da Confusão-TO.  

 

A baixa incidência de mutucas, relatada como problema em somente uma 

propriedade, provavelmente possui correlação com a localização geográfica do local 

em questão. Sua localização é na área da Ilha do Bananal, que é propícia à 

reprodução de tabanídeos, devido ao clima quente e presença de muita água e matas. 

Já a importante ocorrência de miíase (60%) pode está relacionada à falta de 

orientação por um profissional qualificado. Já que, somente dois criadores relataram 
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possuir acompanhamento mensal do médico veterinário. Já nas outras propriedades 

a assistência veterinária acontece apenas uma vez ao ano ou até mesmo nenhuma. 

Sabe-se que a presença de atividades agrícolas próximo aos animais podem 

influenciar na proliferação de parasitas, especialmente as moscas que se multiplicam 

em matéria orgânica vegetal. Assim, os dados coletados mostraram que 40% das 

propriedades pesquisadas possuem plantações (Figura 2), sendo cultivados milho, 

soja e melancia.    

Figura 2. Porcentagem de produtores que possuem atividade agrícola concomitante a atividade 

pecuária.  

 

Nota-se, um baixo nível de informação e conhecimento dos produtores da região em 

relação ao controle de ectoparasitas. Todavia, a falta de profissionais e a carência de 

produtos veterinários no município é uma forte variável que pode influenciar esse 

quadro.  

 

CONCLUSÃO 

As moscas e os carrapatos são os principais ectoparasitas que acometem os bovinos 

de corte em Lagoa da Confusão-TO. E a utilização de endectocidas injetáveis é o 

único controle preconizado pelos proprietários, fato que evidencia a necessidade de 

melhor acompanhamento veterinário nas propriedades.  
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RESUMO 

Com o passar dos tempos a sociedade apresentou uma evolução a cada 

geração, surgindo ideias para melhorar nosso cotidiano, são elaborado todo ano em 

todo os lugares um método de aprender mais rápido e mais fácil, umas dessas ideias 

foi criado a uma plataforma de prototipagem eletrônica chamada de arduino facilitando 

assim nosso meio de aprendizado envolvendo peças eletrônicas de diversas funções, 

motores, sensores, baterias e condutores e não condutores. Objetivou-se que com os 

estudos para o funcionamento do Arduino e de como programa-lo podendo fazer 

diversas funções, um controlado pelo celular através do aplicativo feito pelo grupo de 

acadêmicos e o outro com o sensor que pode se movimentar com total liberdade sem 

encostar nas paredes e virando assim que aparece um obstáculo na frente. Tendo 

esses conhecimentos através de vídeos e explicações que aprendemos por conta 

própria, em parte da montagem não tivemos muitas duvidas já a parte de programação 

foi um aprendizado extra. Tendo assim um bom resultado nos trabalhos acadêmicos, 

concluindo que foi alcançado o objetivo dado em sala de aula sendo assim um 

aprendizado interessante para toda a vida. 

Palavras chaves: Arduino; montagem; programação. 
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INTRODUÇÃO 

 

O mercado eletrônico tem muitas áreas para estar investindo sendo assim uma 

tendência mundial atraindo cada vez mais, esse fato acontece devido a quantidade 

de equipamentos que surgem de forma que atende nossas necessidades, Hoje em 

dia já existe máquinas do tipo, robô que faz atendimento a hotéis, guarda objetos, 

respondem perguntas, há máquina para laje, diversão e meio de transporte em 

guerras. Essa instrumento controlados através de computadores, O arduino tem 

funções limitadas de um computador através de um microcontrolador html com circuito 

de entrada e saída onde e conectado com um computador para ser programado via 

integrated development environment (IDE), utilizando uma linguagem em C/C++. 

Igual ao um computador o arduino pode ser usado para criar robôs limitados de 

diversas funções especifica, esses projeto e composto com dois robôs que tem a 

forma de um mini carrinho, um deles tem a função de aspirar e anda de forma 

autônomo, o segundo tem a função de ensaboar o chão com sabão líquido com 

controle de vazão, controlado através de um aplicativo criado apenas para celulares 

androide no site AppIventor2.  

Construção dos robôs e a parte mais gratificante para qualquer criador, porém 

e a parte que tem que ficar mais atendo quanto as danificações de  nenhum 

componentes dos  equipamentos que não comprometa seu funcionamento, a sua 

montagem teve as seguinte peças: 2 arduino uno como controlador para cada robô, 

fios jumper para interligar todos os terminais em uso, protoboard para evitar contatos 

com soldas e de fáceis acessos para manutenção, Transistor 7805 que serve como 

regulador de Tensão de 10v para 5v para alimentar os motores  eletrônicos que 

dependem dessa tensão evitando que seja alimentado pelo  o arduino que resiste até 

0,5ª, preservando a plataforma controladora, Capacitores para motores que exigem um 

pico de corrente na partida ao ser acionado, Bluetooth H-06 que tem a função da 

comunicação entre o celular e o  Uno R3, Sensor de Distância Ultrassônico HC-SR04 

tem a função de identificar obstáculo em sua frente, Servo motor programado para 

controlar a direção do segundo robô e controlar a direção do radar do primeiro robô, 6 

Motores de corrente continha de 3 amperes e 6 voltes + Roda E Pneu, dois para o 

primeiro robô e quatro para o segundo robô, 3 Ponte H L298 H-bridge que tem a 

https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjRrMiqyojeAhUHL2kKHaMhCDYYABACGgJpcQ&sig=AOD64_3Wkq3lizllFqCUA3Kafddw6iwG6Q&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwji_8OqyojeAhVGEawKHTdDCYoQpysICA&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwivkdjpyojeAhWTj7MKHW-MA1YYABABGgJxbg&sig=AOD64_2EeJsIGvgL6uXNjvF_h4O7j399WQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjj1NPpyojeAhVpUd8KHfd1CVIQpysICA&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwivkdjpyojeAhWTj7MKHW-MA1YYABABGgJxbg&sig=AOD64_2EeJsIGvgL6uXNjvF_h4O7j399WQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjj1NPpyojeAhVpUd8KHfd1CVIQpysICA&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjjyJ6RzIjeAhURjMgKHQYdAzQYABABGgJxdQ&sig=AOD64_3MYfPvGqQsnNDQmSzW7L_z7d7GsA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiw3JqRzIjeAhXlguAKHUfgBIcQpysICA&adurl=
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função de alimentar os motores das rodinha tendo uma ponte H no primeiro robô e 

dois para o segundo robô.  

 

METODOLOGIA 

Os acadêmicos realizaram uma lista com todos os componentes presente nos 

protótipos para facilitar a compra e organização do trabalho. Nessa lista contendo 

quais eram os nomes dos componentes e qual é a funcionalidade de cada item 

especificado, trouxemos o mesmo no período passado onde apresentamos um com 

um aspirador de pó e outro com uma bucha para esfregar o chão, fizeram as 

apresentações na faculdade Católica do Tocantins em dois cursos, de fenômenos da 

natureza e física III, agora iremos apresentar sua forma semi-robô com controle 

remoto e outro sem o acessório, irá ser autônomo. Na VIII jornada de iniciação 

científica e expansão nos dias 23 a 25 de outubro, explicando sua funcionalidade e 

mostrando em prática até onde conseguimos chegar. Os acadêmicos tiveram várias 

orientações do tutor legal, em questão de entrega e equipamentos fornecidos, 

realizamos vários testes antes de concluir o projeto, conforme desejamos, tivemos 

alguns problema em relação a energia fornecida pelas baterias para os protótipos, 

com uma bateria mais potente resolveu o problema.  

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

No primeiro momento não conseguimos o resultado que esperavam, tivemos 

partes dos equipamentos danificado devido a tensão de alimentação das baterias, a 

entrega dos produtos demorou bastante. No primeiro robô suas funções são 

controladas através de controle remoto, quando as peças estavam todas juntas, 

conseguimos realizar os testes sem nenhuma falha, que sempre estava voltava a 

fonte de energia com baixa tensão e também ao processo de programação. Mas 

terminamos e o resultado foi satisfatório. Como acadêmicos fizemos o de controle 

remoto primeiro, a única dúvida que teríamos no segundo era como fazer funcionar o 

sensor ultrassônico, quando acertamos a programação do Arduino, funcionou 

perfeitamente. Várias discussões em relação aos fios jumpers se estavam nos lugares 

https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwivkdjpyojeAhWTj7MKHW-MA1YYABABGgJxbg&sig=AOD64_2EeJsIGvgL6uXNjvF_h4O7j399WQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjj1NPpyojeAhVpUd8KHfd1CVIQpysICA&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwivkdjpyojeAhWTj7MKHW-MA1YYABABGgJxbg&sig=AOD64_2EeJsIGvgL6uXNjvF_h4O7j399WQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjj1NPpyojeAhVpUd8KHfd1CVIQpysICA&adurl=
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corretos, o circuito estava de acordo, sobre os resistores se estariam danificados ou 

se não era aquele modo certo de estar conectado. 

 

Figura 1 Autoria própria.    Figura 2 Autoria própria.  

Na primeira foto temos o robô que age de forma autônoma através do sensor 

ultrassônico e mais frágil com menos velocidade, adiante na segunda foto temos um 

carrinho mais robusto que obedece a comando do controle remoto e com sua 

velocidade mais elevada. 

 

CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que os acadêmicos responsáveis pelo projeto, consideramos uma 

ótima aprendizagem tanto na parte hardware, quanto na parte de software, nesse 

período dos projetos as disciplinas; Física III, Eletrônica I, Circuitos Elétricos I e 

Introdução as ciências dos Materiais, que contribuiu com a construção dos projetos 

aqui apresentado, com suas informações especificas. 
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RESUMO 

Os problemas ocasionados pela bicheira são enormes, sendo que a mesma 

atrapalha na produção de leite dos bovinos. A maior ocorrência é no período do 

verão, sendo que no Brasil atinge mais as regiões Sudeste, Nordeste e Centro-

oeste. Na pesquisa foi utilizado livro e artigos científicos para auxiliar no processo 

de estudo. Por meio do mesmo é perceptível que as miíases são muito comuns 

em bezerros, principalmente as umbilicais e gengivais. Na bovinocultura de 

corte, essa mosca ocasiona muitos prejuízos. A aplicação de inseticidas não é 

recomendado, pelo fato de uma elevada possibilidade de absorção das feridas. 

É sugerido que a lesão seja lavada com solução fisiológica e clorofórmio, para 

que dessa maneira as larvas se relaxam, e posteriormente sejam retiradas 

através de pinças, encerrando com a desinfecção do local. O objetivo do 

presente estudo foi analisar a melhor maneira de combater a bicheira, sendo que 

os produtos químicos, ou seja, inseticidas como a doramectina, são os melhores 

no combate dessa praga pelo fato de controlar essa infestação mais rapidamente 

do que os produtos biológicos. A erradicação da bicheira obteve sucesso nos 

Estados Unidos e no Brasil seu desaparecimento não foi possível devido alguns 

fatores. 

 

Palavras-chave: Varejeira; miíase; manejo sanitário. 
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INTRODUÇÃO 

 

   Nos Estados Unidos da América (EUA) e nos países centro-americanos a 

erradicação da bicheira foi possível graças a tecnologia e a ciência. Porém, 

surgiram desvantagens, como a erosão do solo que é provocada por herbívoros, 

coisa que antes era amenizada pela bicheira.  Essa praga acomete 

principalmente bovinos, equinos, caprinos, ovinos e caninos. (Falta Referência) 

 As larvas dessas moscas provocam miíases traumáticas tanto em animais 

selvagens como domésticos. A Cochliomyia hominivorax é mais frequente no 

período do verão e são atraídas pelo forte odor de feridas. As infestações pode 

matar os animais, no entanto, não é comum encontrar um bicho ferido. Estas 

moscas só se desenvolvem em tecidos vivos, devorando rapidamente qualquer 

tipo de tecido e podendo penetrar profundamente no corpo (MARCONDES, 

2011). 

   A varejeira apresenta coloração metálica com uma tonalidade verde-azulada, 

olhos amarelo-avermelhados e cabeça amarelo-brilhante. É uma importante 

causadora de miíase obrigatória no homem e animais domésticos nas Américas 

(MARCONDES, 2011). A Cochliomyia hominivorax se alimenta de carnes, 

feridas e também de substâncias vegetais. Em determinadas regiões, podem 

voar cerca de 56 km/semana. A fêmea pode colocar até 400 ovos em cada 

postura, em feridas e no corpo de animais de sangue quente. Não depositam 

seus ovos em animais mortos, pois isso é uma característica de outro tipo de 

mosca, conhecida como Cochliomyia macellaria. 

   Por meio do estudo, notou-se que esta praga pode ser controlada da melhor 

maneira com inseticidas do que com produtos biológicos, devido sua eficácia. 

Além disso, nos Estados Unidos obteve-se o controle dessa mosca por meio da 

ciência e da tecnologia. No Brasil, em 2009 o projeto-piloto foi positivo, no 

entanto a erradicação não aconteceu. Nesse caso, é necessário que um sistema 

de monitoramento seja implantado  e também que os produtores tenham 

comprometimento. Muitos desses pré-requisitos não estão presentes no Brasil. 
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METODOLOGIA 

 

Esse trabalho foi elaborado a partir de uma revisão da literatura nas base 

de dados em Periódicos da Capes, no período entre 1990 e 2018. As palavras-

chave utilizadas foram “” e “” e suas correspondentes em inglês, “” e “”. Somando-

se todas as bases de dados, foram encontrados 57 artigos. Após a leitura prévia 

dos resumos dos títulos dos artigos, notou-se que alguns deles se repetiram nas 

diferentes bases e outros não preenchiam os critérios deste estudo. Dessa 

forma, foram excluídos os que não diziam respeito ao propósito deste estudo e 

selecionados os artigos que preenchiam os critérios propostos como histórico, 

caracterização, efeito da mosca dos chifre no desempenho de bovinos de corte 

e controle químico e biológico utilizado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

   Por meio do estudo pôde se perceber que as miíases são muito comuns 

em bezerros, principalmente as umbilicais e gengivais. O número de miíases 

umbilicais, observadas por BIANCHIN et al. (1992), em Campo Grande, MS, em 

108 bezerros, durante dois anos, foi de 44, correspondendo a uma incidência de 

40,7%. Na bovinocultura de corte, essa mosca ocasiona muitos prejuízos. No 

Brasil, a maioria dos bovinos são criados em sistema extensivo de produção. O 

controle biológico da bicheira não constitui o fator principal na redução das 

populações da praga. Uma tentativa para reduzir a bicheira nos EUA, liberando 

grandes quantidades do braconídio, Alysia ridibunda, criados no laboratório não 

teve o êxito desejado. Na Líbia foram encontrados os ácaros Macrocheles 

muscadomesticae e Trichotromidium muscarum sobre os adultos de C. 

hominivorax, mas se desconhece o efeito parasitário (McGARRY, et al. 1992). 

   A aplicação de inseticidas não é recomendado, pelo fato de uma elevada 

possibilidade de absorção das feridas. É sugerido que a lesão seja lavada com 

solução fisiológica e clorofórmio, para que dessa maneira as larvas se relaxam, 

e posteriormente sejam retiradas através de pinças, encerrando com a 

desinfecção do local. No livro Origem das espécies, de Charles Darwin, ele 

acreditava que equinos, bovinos e cães não se tornaram selvagens  pelo fato de 

uma mosca depositar ovos nos cordões umbilicais de animais recém-nascidos. 
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Só no Brasil, a Cochliomyia hominivorax provocou um prejuízo de 150 milhões 

de dólares. 

   Os animais que apresentam bicheiras ficam inquietos e irritados, sendo que a 

maior parte emagrece e fica fraca. Além disso, as vacas acabam diminuindo a 

sua produção leiteira. A maior ocorrência dessa praga no Brasil é nas regiões 

Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. A espécie C. hominivorax tem locais distintos 

de alimentação, acasalamento e oviposição. Observações de campo e 

experimentos em que o habitat foi reproduzido artificialmente indicam que as 

moscas recém emergidas procuram a floresta para se alimentar e descansar 

(THOMAS, 1991), preferindo árvores floridas. 

   A sociedade moderna tem demandado tecnologias de controle de pragas que 

não sejam apenas eficientes, mas também sustentáveis e ambientalmente 

seguras (MASTRANGELO, 2011). Deste modo, com a necessidade de reduzir o 

uso de produtos químicos, a adoção de programas de controle com maior 

especificidade em uma escala geográfica apropriada tem sido destacada como 

uma alternativa mais adequada (PORRETTA et al., 2007). Pelo fato da mosca 

ter provocado grandes prejuízos na região sudeste dos Estados Unidos, foi que 

surgiu a ideia de erradicar a mesma, algo que foi possível através da tecnologia 

e ciência. No Brasil, é necessário que se conheça mais sobre esse inseto, para 

que os resultados sejam positivos em seu controle. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que a prevenção contra a miíase com o auxílio de técnicas profilática 

constituem a melhor relação de custo beneficio Quase que extinguido a 

incidência desse mal na pecuária de leite e corte. O manejo sanitário ajuda no 

controle da miíase. 
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Resumo 
 
Este trabalho busca resumir assuntos voltados ao entendimento da arte e estética, 
abordando de modo geral os elementos artísticos, e adentrando-se à arquitetura. 
Assim se tem arte, estética e arquitetura; estudando a princípio o significado da arte, 
o material traz um pouco de como ocorre os movimentos artísticos, desde a suas 
representações às legitimações dos mesmos, e propondo que assim, não são 
absolutos. 
 
Palavras chave: criação; artes visuais; necessidade; beleza. 
 
 
Introdução 

A palavra arte vem do latim "ars" que significa técnica, habilidade. Suassuna 

(1975, p.274), a contribuir com os conceitos da arte, afirmou "a inteligência está 

presente na arte, mas o papel fundamental, na criação artística, é desempenhado pela 

imaginação criadora”. A técnica provém do ato de criar, este que é uma essência 

humana, e dessa forma desde uma imaginação à criação tem-se o ato artístico. 

Ao início dessa prática se imagina que a mesma veio da precisão de criar 

objetos que o favorecesse na lida, como uma lança à caça, ou às próprias moradias, 

surgidas com organizações em cavernas e até fora delas. Ainda nesses inícios tem-

se também a demonstração do imortal e o desejo de se mostrar, registrar, aparecendo 

assim as pinturas rupestres e as esculturas das vênus. Assim se fez a construção 

histórica da arte, seja com a sua funcionalidade, com a técnica, seja também com a 

representação e símbolos. 

Tudo que é criado é estudado, isso de acordo, claro, com a ciência, que 

proporciona buscar as definições a essas criações. Nesse sentido a própria arte, 

mesmo que não pareça, encontra-se em um campo muito amplo a ser estudado. 

Filósofos como Platão ou Aristóteles já estudavam alguns conceitos ligados à beleza. 
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Por conseguinte aos problemas da arte surgiu a estética, e a especificamente as 

funções da arte. 

Segundo a teoria de Nédoncelle as artes se dividem em visuais (pintura, 

escultura, arquitetura); artes auditivas (música e artes  da linguagem); artes tácteis ou 

musculares (dança, mímica e esportes); artes de síntese (teatro, cinema, ópera e 

balé). Essas divisões formam os movimentos artísticos que aconteceram com o 

tempo, sejam gerais, sejam mais específicos, ambos estudam e classificam as artes. 

 

Metodologia 

A metodologia empregada foi a da pesquisa qualitativa, na qual a busca 

bibliográfica foi a base, utilizando de livros de teóricos da temática e teóricos 

relacionados; artigos ou revistas acadêmicas e sites confiáveis. Provendo de teorias 

e outras ideias mais básicas, tratou-se de fazer com que estas fizessem parte do corpo 

da pesquisa e influenciassem a construção das deduções argumentativas. 

 

Resultados e discussões 

 

Da legitimação da arte 

Ao pensar no que é a arte e quais são as tipologias e formas de representação, 

muito se é discutido, principalmente quando está envolvido o ceticismo ou juízo de 

gosto. Kant citado por Suassuna (1975) determinou que o juízo de gosto não é, pois, 

um juízo de conhecimento; portanto, ele não é lógico e sim estético, entendendo-se 

por isto aquilo cujo fundamento determinante só pode ser subjetiva. 

 A complexidade em identificar aumenta ainda mais quando se nota que as 

próprias classificações se dividem. Para facilitar o processo de análise da 

problemática se tem a colocação das funções da arte, o que é essencial para muitos 

dos estudos artísticos, principalmente para as artes visuais como a pintura. A pintura 

se encaixa perfeitamente nessas funções, sendo que o modo pragmático esteve 

presente na pré-história. Com o tempo, estudos e aperfeiçoamentos propuseram as 

produções realistas, seja nas esculturas clássicas gregas seja nas pinturas 
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proporcionais renascentistas, e na contemporaneidade a formalista ganhou espaço 

com abstracionismos e conceitos voltados à própria arte. 

Como dito essas funções são essenciais para estudar a pintura, entretanto, por 

vezes, não se adentra tanto às outras artes. A arquitetura, por exemplo, inicia-se com 

pragmático ou necessidades, mas com o tempo as três funções artísticas se mostram 

como interligadas ao mesmo tempo em uma obra arquitetônica, seja com a função 

social, estética e formal. 

 

Dos movimentos artísticos 

De acordo com a história, a arte se dá com movimentos que acontecem a partir 

de contextos e características de períodos. Os movimentos dos quais direcionam as 

artes, não são absolutos, uma vez que os mesmos abrangem muitas formas de 

expressões artísticas. Isso poderia até não ser uma verdade, uma vez que se trata de 

pessoas, e pessoas buscam se sobressair, mas movimentos mais antigos como os 

definidos por Friedrich Hegel como simbólico, clássico, românico, eram muito fiéis às 

padronizações das épocas por conta do alto conservadorismo. A desvinculação de 

valores conservadores como as representações simbólicas, é alçada aos poucos com 

o Renascimento, que além de trazer ideias clássicas, tratou-se também de produzir 

obras que criticaram certos valores da época. 

Movimentos que aconteciam por séculos como o gótico na Idade Média não 

acontecem mais por períodos tão longos e de forma contínua, e essa mudança veio 

com o Renascimento, o qual proporcionou a busca pela liberdade criativa. Por 

conseguinte, é na Idade Contemporânea que a mudança toma maior forma, onde o 

modernismo torna-se o ápice da liberdade e produção de muitos outros movimentos. 

No Modernismo, não importa muito a resistência temporal de um movimento, mas sim 

a criação, a proposição de outras formas artísticas.  

Nessa contemporaneidade se tornou um pouco mais difícil de identificar o 

modelo artístico. Os três períodos definidos por Hegel, a certo modo integram bem as 

artes, isso em um passado fechado à liberdade. À frente dessas épocas se tem 

desintegrações das artes, ou seja, tornam-se amplas as variações de manifestações 

artísticas, e tendo a arquitetura como objeto de estudo, provém analisar que a mesma, 
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na virada do século XIX para o século XX e no decorrer deste, fez-se com seus 

próprios movimentos.  

 

Da arquitetura como arte 

Por muito se é discutido se a arquitetura é uma arte. Isso acontece pela 

complexidade de uma obra arquitetônica e pelo não entendimento do significado da 

arte.           

Não veem que certas artes, são quase que um meio caminho entre as 
artes úteis e as chamadas belas artes, pelo que devemos considerar, 
primeiro, a necessidade em que se viu o homem, primeiro de construir 
casas e templos belos, como impulso artístico humano igual aos 
outros (Suassuna 1975, p. 280). 

 

A se aprofundar ainda mais no que a arquitetura representa como arte, 

Friedrich Hegel, que a considerava a primeira das artes, afirmou "na escultura e 

arquitetura as formas, tornam-se visíveis por meio da luz exterior", e o mesmo ainda 

ressaltou que a pintura era o contrário, tendo como essência o interior. A ideia de 

exterior da arquitetura está na grandiosidade alçada pelas cores, formas e 

funcionalidades que esta impõe. 

A arquitetura é a arte que conforta ou abrange as outras artes. No princípio era 

algo mais vago, voltado à necessidade; no entanto já no Egito, tem-se o retrato do 

colossal, obras que foram além do necessário, já empregando esculturas integradas. 

A Grécia antiga buscou, de certo modo, racionalizar os ambientes, embora que 

aperfeiçoou estéticas arquitetônicas, empregando colunas majestosas com 

decorações nas mesmas, e Roma seguiu esses preceitos. O Gótico, na Idade Média, 

segue a mesma ideia do grandioso e colossal egípcio, mas, no entanto, nesse período 

se tem preocupações e disposições acerca do uso dos materiais, empregando a 

leveza e a decoração.  

Não é preciso ir tão a fundo para determinar a arquitetura de períodos seguintes 

ou até mesmo as dos tempos atuais. Isso porque as mesmas se misturam, e isso é o 

que faz arquitetura ser diferente das outras artes, seja por incorporar estas, seja 

seguindo seus próprios movimentos, o que é explícito na Idade Contemporânea. No 

Romantismo ou no Realismo não se há uma arquitetura específica, mas, sim, há 
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emprego de formas passadas, assim se tem o Neoclassicismo e o Revivalismo. O 

Modernismo é auge da desintegração da arquitetura dos movimentos mais gerais das 

artes. Observa-se que a arquitetura começa a se renovar, busca racionalizar; o que 

reflete ao próprio contexto do século passado, com as revoluções industrial e 

tecnológica. Um arquiteto com os princípios modernos precisa: 

Para realizar sua obra ele tem de vencer todas as dificuldades práticas 
de modo a que sua construção sendo útil, crie a beleza e atinja a 
expressão ao mundo estranho, pessoal e diferente que cada 
verdadeiro artista carrega dentro de si. (Suassuna apud Jorge Martins 
Junior 1975, p. 305 ). 

 

Na questão da técnica em si, vê-se que há mudanças, mas esse processo não 

é absoluto, pois sempre se há influências passadas. No passado já existia 

preocupações com a função, os próprios gregos já traziam racionalidades, não a toa 

se teve o Neoclassicismo, no fim do século XIX. No entanto o Modernismo se expande 

imensuravelmente, baseando-se na função, na beleza, e muitas foram as 

manifestações que vez outra utilizaram desses elementos durante o século XX. Um 

maior estudo de formas, o que de certo modo se influencia pelos conceitos gerais da 

arte como os movimentos Cubista, Futurista, trouxe o Desconstrutivismo, e até o 

futurístico High tech. O legado da arquitetura dos últimos séculos são obras 

estudadas, ousadas, monumentais, funcionais, e belas. 

 

Considerações finais 

Portanto a arte está intrínseca a capacidade de criar. Para se definir o que é 

arte, por muito se utiliza dos juízos, e esse processo tem lá suas complexidades ainda 

mais quando se fala da beleza. O estudo da arte condiciona a estética, e esta observa 

as funções, as técnicas, e as manifestações artísticas. As manifestações artísticas 

formam os movimentos artísticos, que embora tenham limites, direcionam o 

entendimento das artes.  
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Automação Do Sistema De Refrigeração Dos Ar 

Condicionados Da Faculdade Católica Do Tocantins 
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Resumo  

Sabemos que possuímos diversos tipos e modelos de ar condicionado e vem crescendo cada 

dia mais no mercado e fizeram com que seu emprego aumentasse em várias áreas industriais 

e comerciais. E, o desenvolvimento destes equipamentos de refrigeração necessitou que o 

controle do sistema fosse mantido de acordo com os padrões, de forma eficiente, 

apresentando maior vida útil dos componentes e dependente exclusivamente da mão de obra 

humana como principal ferramenta de funcionamento. Diante disso, este estudo de 

automatização do processo de ar condicionado tem como objetivo levantar as características 

do sistema instalado atualmente e as particularidades do seu funcionamento e operação. 

Neste sentido, este trabalho analisa a maneira de automatizar o sistema, através do 

desenvolvimento de uma lógica de programação nas linguagens em LADER e Diagrama de 

Blocos e, tendo como objetivo a viabilidade técnica-operacional do projeto proposto.  

Palavras Chave: Ar Condicionado, Automatização, Refrigeração.  

  

INTRODUÇÃO  

Atualmente o sistema de refrigeração tem a função de ligação manualmente através 

do controle remoto, onde um dos colaboradores da instituição FACTO,  passa de sala em 

sala de todos os corredores e blocos ligando em torno de 40 minutos antes de começar a 

aula e uns 20 minutos depois de encerrar a aula passa desligando,  de segunda a sábado 

(esses horários são rotineiro, independente de ter aula na sala ou se a mesma acabar mais 

cedo).     

Será feito a automatização onde o acionamento ficará funcionando de modo 

automático para entrar nos dias e horários programado no comando que será montado 

internamente de um quadro e também ficará disponível a opção para acionar manualmente 

quando desejar.   

O sistema tem a finalidade de reduzir os gastos desnecessários,  pois possui um alto 

desperdício do modo que está funcionando atualmente,  pois algumas salas não são 

ocupadas e mesmo assim ficam com os ar condicionados ligado e também quando a aula se 

encerra mais cedo,  mas o colaborador só desliga 20 minutos depois do término da aula 
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conforme o horário de aula normal,  ou seja esse período que não tem mais aula fica ligado 

desnecessariamente e com sistema que será implantado ele irá monitorar o fluxo de pessoas 

na sala e quando o sensor não detecta movimento na mesma,  o ar será desligado 

automaticamente.  

  

METODOLOGIA  

De acordo com as pesquisas bibliográfica, foi possível identificar quais os 

componentes elétricos/eletrônicos que poderão compor o projeto para que seja possível 

automatizar o acionamento e controle dos ares condicionados.   

Será medido as grandezas elétricas (V, I, Hz, KW, KWh) que possuem no sistema, 

através dos equipamentos de medição específico para cada grandeza.   

Após a aquisição dos componentes será possível a realização da montagem do 

circuito de força e comando, para realizar a execução e os ensaios do projeto; está etapa do 

trabalho está prevista futuramente no cronograma.  
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RESULTADOS   
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DISCUSSÃO  

Foi feito algumas indagações por professores e acadêmicos da faculdade, sendo elas:  

● possibilidade de criação do sistema para ar condicionado?  

Possui, pois o mesmo tem a finalidade de reduzir um percentual muito alto de energia 

gasto no término da leitura, sendo que com o desperdício que será economizado, pagará o 

investimento que será feito.  

● viabilidade financeira de instalação e manutenção do sistema?  

Para a implantação do sistema de inicial fica é um valor um pouco elevado, mas viável, 

pois o ressarcimento é de curto prazo, comparado com a redução que terá no valor da fatura 

após o mesmo entrar em funcionamento.   

● o que justificaria a necessidade de mudança do sistema do local?   

Porque o sistema que está atuando no momento, está gerando um gasto 

desnecessário e muito prejudicial para a instituição, pois do modo em geral, o mesmo 

desperdiça mais energia do que utiliza, devido às máquinas ficarem trabalhando o tempo todo 

e sem necessidade.  

   

CONCLUSÃO  

Através da simulação feita do comando no programa Cad Simu e no CLP Click 02 

Weg, foi constatado que o projeto a ser executado funcionou conforme pretendíamos e com 

a implantação do nosso sistema de automação na instituição Faculdade Católica do 

Tocantins, reduziremos em torno de 40 % da energia gasta com os ar condicionados, devido 

os mesmos ficarem ligados com suas devidas condições, que são:  

● No horário programado no time.  

● Apenas se estiver pessoas dentro do ambiente.   
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Avaliação da qualidade do efluente da ETE compacta do Campus II 
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Resumo 

O objeto de estudo para este trabalho foi uma ETE compacta com sistemas de lodo 
ativado convencional, localizada no Campus II da Católica do Tocantins em Palmas – 
TO. O objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade do efluente na entrada e descarga 
do sistema de tratamento, através de análises laboratoriais com indicadores 
preconizados na legislação vigente CONAMA nº 430/2011. Os resultados de DBO, SS 
e turbidez mostraram que o tratamento realizado não está sendo eficiente. Ademais, 
nos meses de abril e maio a concentração do efluente final esteve com seus valores 
acima do permitido pela legislação ambiental vigente. Então, fatores como o não 
monitoramento dos parâmetros de controle para sistemas de lodo ativado, o não 
descarte do lodo excedente, a falta de pessoas qualificadas para fazer o controle e 
manutenção estão diretamente ligados a ineficiência que se encontra o tratamento. 
Palavras-chave: Estação de Tratamento de Esgoto Compacta; lodo ativado; 
tratamento de esgoto. 

Introdução 

A água é um bem essencial à vida humana, e apesar de 97% do planeta estar coberto 

por ela, apenas, aproximadamente, 1% encontra-se em estado líquido, disponível 

para uso.  Depois de ser retirada do seu ambiente natural para o abastecimento 

humano e utilização nas residências, indústrias, estabelecimentos públicos e 

comerciais, a água tem agregada impurezas que modificam suas características 

físicas, químicas e biológicas naturais, assim sendo denominada de esgoto sanitário 

ou água residuária (SCOTTÁ, 2012). 

O objeto de estudo para este trabalho foi uma ETE compacta, com sistema de lodo 

ativado convencional, localizada nas dependências do Campus II da Faculdade 

Católica do Tocantins em Palmas - TO, projetada para atender 1200 pessoas, entre 

alunos e funcionários da instituição.  Pelo fato de o sistema não ter um monitoramento 

do efluente de entrada e descarga da estação, constatou-se, que foi de suma 
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importância a execução deste trabalho, uma vez que a ausência desta prática poderá 

acarretar em prejuízos ao meio ambiente e prováveis problemas judiciais à instituição 

pelo não cumprimento da legislação ambiental em vigor. 

Contudo, este trabalho pretende avaliar a qualidade do efluente na entrada e descarga 

do sistema de tratamento, através de análises laboratoriais com indicadores 

preconizados na legislação vigente CONAMA nº 430, de 16 de mais de 2011 que 

“dispõe sobre as condições e padrões de lançamentos de efluentes” e na literatura 

sobre o assunto abordado.  

 

Metodologia 

O Presente estudo contou com atividades em campo e laboratório. Estas atividades 

compreenderam em coletas amostrais realizadas na entrada e descarga da estação 

de tratamento de esgoto mensalmente durante seis meses, assim, as coletas e 

análises foram realizadas entre dezembro de 2017 e maio de 2018. As atividades em 

campo foram realizadas na ETE compacta do Campus II e as atividades em 

laboratório realizadas no laboratório de saneamento do Campus I da Faculdade 

Católica do Tocantins. Os parâmetros analisados foram: DBO, Fósforo total, pH, 

Turbidez e Sólidos Sedimentáveis.  

Todas as coletas seguiram a norma NBR 9898 (ABNT, 1987) que “dispõe sobre a 

preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores”. As 

análises dos parâmetros indiretos realizadas em laboratório seguiram a metodologia 

prescrita no Standart Methods for the examination of warter and wasterwater (APHA). 

Para a determinação da turbidez utilizou-se o aparelho turbidímetro da marca 

Instrutherme modelo TD-30. Já para a determinação de pH foi utilizado o pHmetro da 

marca Lovibond modelo sensor direct 150. E para a quantificação dos sólidos 

sedimentáveis utilizou-se o método do cone Imhoff. 

 

Resultados e Discussão  

É possível observar na figura 1 que os valores da DBO de descarga nos meses de 

dezembro, janeiro e maio apresentaram valores superiores aos de entrada, para o 

mês de dezembro foi constatado no dia da coleta a predominância do efluente de 

descarga na cor verde, consequentemente, foi observado a existência de algas no 
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reator. Assim, a presença de algas pode ter afetado o resultado da DBO de saída no 

referido mês. 

Um fator que pode estar contribuindo para que a DBO de descarga na maioria dos 

meses esteja bastante elevada é a falta de descarte do lodo excedente. O decantador 

secundário recebe uma sobrecarga de sólidos, ocasionando, assim, a deterioração do 

efluente final.  

Para o mês de fevereiro, percebe-se que houve um aumento na concentração de DBO 

devido à volta às aulas, tendo assim um maior fluxo de pessoas, gerando uma maior 

carga orgânica. Já a DBO de descarga teve uma queda considerável na sua 

concentração em relação aos meses anteriores, podendo estar associada a diluição 

pela água da chuva nas últimas vinte e quatro horas que antecederam a coleta.  

Em 100% das análises foram encontradas concentrações finais bem acima do valor 

típico citado por Jordão e Pessoal (2014), que apresenta uma faixa de 20 – 30 mg/L 

para sistemas de lodo ativado. Sendo que nos últimos dois meses analisados a DBO 

de descarga apresentou valores superiores ao preconizado pela legislação, que 

estipula o valor máximo permitido para lançamento de efluentes tratados de 120 mg/L 

(CONAMA 430/2011). 

Observando o gráfico (b), percebe-se que para os meses de dezembro a março a 

concentração de fósforo total no efluente tratado está bem abaixo do esperado para 

esse tipo de tratamento, pois, espera-se que os resultados de descarga estejam 

próximos aos valores de entrada em tratamento de lodo ativado. E essa baixa 

concentração pode estar relacionada a diluição do nutriente pela água da chuva, que 

ocorreu nas últimas quarenta e oito horas que antecederam as coletas dos meses 

acima citados, visto que, a ETE não é coberta. 

Nos meses de abril e maio a concentração de fósforo na entrada e saída da estação 

de tratamento esteve com seus valores próximos, ocorrendo uma baixa remoção de 

fósforo, pois, diferentemente do que aconteceu nos meses anteriores, nos últimos dois 

meses não houve ocorrência de chuva nas últimas quarenta e oito horas que 

antecederam a coleta, todavia, para que a remoção de fósforo em tratamentos 

biológicos seja eficiente necessita-se de uma zona anaeróbia no sistema de 

tratamento. Para o fósforo a legislação não traz nenhum valor permitido para o 

lançamento de efluentes tratados.  
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Figura 1 - Resultados dos parâmetros de DBO (a), Fósforo total (b), pH (c), 
Turbidez (d), Sólidos Sedimentáveis (e), obtidos das coletas realizadas na 
Estação de Tratamento de Esgoto Compacta do Campus II da Faculdade 

católica do Tocantins. 

 
Fonte: Autora. 

O gráfico (c) mostra que para os meses de dezembro, fevereiro, março, abril e maio o 

pH ao longo do tratamento não obteve grandes variações. Entretanto, no mês de 

janeiro o pH de entrada ficou em 9,4, estando assim acima do estimado para que os 

processos de depuração da matéria orgânica ocorram de maneira eficiente. 

Comparando os resultados com o preconizado pela legislação CONAMA nº 430/2011, 

conclui-se que todos os meses estão dentro da faixa permitida, com pH do efluente 

de saída entre 5,00 e 9,00. 

Como observado no gráfico (d) nos meses de dezembro e março os valores de 

turbidez na saída da ETE foram superiores à turbidez de entrada. Esse fato para o 

mês de dezembro tem decorrência do aparecimento de algas dentro do reator, o que 

levou ao aumento da turbidez no referido mês. Para o mês de março uma explicação 

para o aumento da turbidez é a grande presença de sólidos suspensos dentro do 

decantador secundário.  

Já observando os meses de janeiro, fevereiro, abril e maio percebe-se que a turbidez 

na descarga mesmo estando abaixo do valor de entrada ainda tem um valor 

relativamente alto, comprovando a ineficiência do tratamento, o que vem interferindo 

diretamente na existência de um efluente final clarificado.  
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A concentração de sólidos sedimentáveis no esgoto bruto e no esgoto tratado 

observado no gráfico (e) nos seis meses apresentados, indica que o esgoto gerado 

pela Faculdade Católica do Tocantins não apresenta uma grande quantidade desse 

tipo de sólido. Apesar disso, verifica-se que o tratamento em si não está sendo eficaz 

para a remoção desses sólidos como pode ser observado no gráfico, para o mês de 

dezembro o resultado de saída foi superior pela existência de algas. 

Em relação à comparação com a legislação ambiental vigente, a concentração de 

sólidos sedimentáveis no fim do tratamento está dentro do preconizado que é de até 

1 ml/L para teste de 1 hora em cone Inmhoff (CONAMA 430/2011). 

 

Conclusões 

Com a avaliação da qualidade do efluente de entrada e descarga da estação de 

tratamento, verificou-se que os resultados de DBO, fósforo total, sólidos 

sedimentáveis e turbidez mostraram que o tratamento realizado não está sendo 

eficiente.  

Então, fatores como o não monitoramento dos parâmetros de controle para sistemas 

de lodo ativado, o não descarte do lodo excedente, a falta de pessoas qualificadas 

para fazer o controle e manutenção estão diretamente ligados a ineficiência que se 

encontra o tratamento. Ficando deste modo, reconhecido a importância de se ter um 

plano de controle, operação e manutenção da ETE, para que a mesma esteja sempre 

operando com uma eficiência ótima.  
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Resumo 

O sistema de distribuição de energia vem passando por transformações importantes 

nos últimos anos, que consiste na modernização de tecnologias de automação, 

comunicação, e através disso, monitoramento e controle da rede elétrica. Para tal, é 

necessário a instalação de equipamentos que dão condições operacionais de auto 

recomposição, resposta, detecção e isolação de seções com falhas de natureza 

permanente e/ou transitórias. A atribuição dessas características à rede é viabilizada 

por meio da instalação de equipamentos que utilizam da tecnologia da informação no 

seu funcionamento, e um deles é o seccionalizador digital, instalado fazendo a 

substituição do cartucho ou lâminas das chaves fusíveis. Geralmente localizados a 

jusante de um religador aromático. O equipamento desempenha a tarefa de isolação 

da seção com falha, que é realizada a partir da abertura do componente, 

dimensionada para atuação de abertura ocorrer antes do religador. Permitindo assim 

o restabelecimento do serviço nas zonas livres do alimentador. Nesse contexto, evita-

se o desligamento de todo o alimentador prejudicando o menor número de 

consumidores possíveis. O objetivo desse estudo é mostrar os ganhos nos 

indicadores de continuidade DEC e FEC do polo em que se encontra da LD ANANÁS 

à CACHOEIRINHA.  
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Palavras-chave: Inteligência de equipamentos; Automação; Controle. 

 

Introdução 

As concessionárias de distribuição de energia elétrica têm buscado a melhoria 

continua nos processos, afim de alcançar a excelência na continuidade do 

fornecimento e agilidade para restabelecer o suprimento em eventuais falhas 

sistêmicas permanentes ou transitórias. Desse modo, a qualidade do fornecimento de 

energia tem como premissas, estabelecer procedimentos relativos a qualidade do 

serviço prestado pela distribuidora aos comedores. Nesse âmbito, A ANEEL (Agência 

Nacional de Energia Elétrica) tem como função regular e fiscalizar todo o setor elétrico 

nacional. Para isso, definisse os indicadores de continuidade do serviço de 

distribuição de energia elétrica. Subdivididos em dois grupos, individuais e por 

conjunto de unidades consumidores, descriminados por. DIC, FIC, DEMIC e DEC e 

FEC respectivamente. O fornecimento com qualidade está inerentemente ligado a 

instalação dos ativos elétricos que tenham capacidade moderna de identificar falhas 

da natureza transitória ou permanente, comunicação com clareza e confiabilidade de 

dados, transmissão remota de perturbações na rede, isolação de seções em falha e 

recomposição de cargas. Em função da configuração do sistema de distribuição 

analisado no estudo, possuir topologia radial. Em ocorrências em que há a atuação 

de equipamentos de proteção, um grande numero de unidades consumidoras podem 

ficar sem fornecimento. O tempo e a frequência com que esses consumidores 

permanecem interrompidos, são medidos e calculados no intervalo mensal. Utilizando 

dos indicadores de continuidade estabelecidos pela ANEEL. Em função dos 

resultados desses indicadores as concessionarias podem ser penalizados por multas. 

Para essas situações, destaca-se como equipamento de melhoria o Seccionalizador 

Digital. O seccionalizador é um dispositivo de desconexão automática de falhas em 

seções do sistema de distribuição. Permitindo a detecção e diferenciação de falhas 

da natureza transitória ou permanente. Este equipamento foi desenvolvido com intuito 

de atuação em conjunto ao equipamento de proteção a montante, geralmente um 

religador automático. Os seccionalizadores detectam a interrupção do equipamento 

de proteção da retaguarda (Relegador e/ou Disjuntor com Religamento), o 

equipamento é programável para atuar na maioria dos casos na penúltima tentativa 

de religamento do elemento a montante. Nessa configuração, os consumidores 
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localizados a montante da falta continuarão com o fornecimento de energia normal. 

Estes consumidores só perceberão as oscilações ocasionadas pela atuação do 

equipamento a montante no intervalo de religamentos do equipamento, que nas zonas 

rurais ocorrem de 5 a 35 segundos, e em áreas urbanas com 2 e 10 segundos. O 

seccionalizador digital está disponível para faixas de atuação entre, 7,9 à 44 KV, a 

corrente mínima de atuação do equipamento é ajustável em intervalos de 1 em 1 

ampere entre a faixa de 5 e 200 amperes. Possui contagem de programação entre os 

intervalos de 1 e 4, seu tempo de reset, pode ser programado entre 1 e 99 segundos, 

equipamento possui circuito integrado, que oferece condições de consultas e 

configurações por meio de cabo ou sem fio. Todos os seus ajustes são feitos através 

do software SIGMA SIX que permite parametrização dos seccionalizadores por meio 

de um computador. A instalação do equipamento gira em torno de 4 mil reais, 

subdivididos em material e mão de obra. Para os casos de instalação do equipamento 

em redes trifásicas, é possível mantar uma sincronia entre os mesmos. De modo que, 

no momento do desarme de pelo menos uma das fases, é realizada a comunicação 

mutua através de rádio frequências entre os elementos resultando assim no desarme 

nas 3 fases. 

 

Metodologia  

Após o fornecimento dos dados pela equipe de Proteção da Energisa Tocantins foi 

iniciado uma analise em conjunto com os engenheiros responsáveis para identificação 

e discussão do ponto necessário para instalação. A premissas utilizadas para 

identificação do ponto de instalação do secionalizador digital foram: Os índices dos 

indicadores de continuidade, DEC e FEC do polo proveniente da elevada quantidade 

de clientes penalizados e o considerável tempo interrupção causado pela falha. Em 

posse desses dados importantes, foi possível enxergar as melhorias possíveis no 

sistema de distribuição que podem ser feitas através da instalação do seccionalizador 

digital. 
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Resultados e Discussões 

Segundo dados disponibilizados pela equipe de Proteção da Energisa Tocantins, no 

dia 03/02/2018 às 21:49 em um ramal da LD ANANÁS A CACHOEIRINHA, teve início 

a ocorrência quando houve a queima do elo de 10 KA dá chave fusível religadora de 

10 KA. Causas apuradas: Isolador danificado (quebrado) fechando curto devido ao 

contato do condutor na ferragem da cruzeta de sustentação da estrutura, próxima ao 

Transformador de 15 Kva de número 5719710039 Nessa ocorrência, foram 

penalizados 361 clientes contabilizando um DEC POLO de 0,01 hora e um FEC POLO 

0,01. Após a identificação da falha, a equipe de campo foi direcionada ao local para 

executar a manutenção corretiva para o restabelecimento do fornecimento de energia 

aos clientes penalizados devido a falha. Com a manutenção corretiva efetuada com 

êxito, às 23:15 do mesmo dia todos os clientes foram normalizados após uma 

interrupção de 1 hora e 26 minutos.  

Após a análise detalhada da ocorrência, foi identificado um ponto ideal para a 

instalação do seccionalizador digital, levando em consideração as manobras de 

recomposição das UC´s (unidades consumidoras). Com instalação do equipamento 

efetivada, se um evento da mesma natureza vier a acontecer novamente, serão 

penalizados apenas 175 clientes, deixando assim normalizada toda a carga a 

montante do elemento.  

 

Conclusões 

Diante do exposto fato, é passível de conclusão que instalação do seccionalizador 

digital é um investimento justificável, tendo em vista o ganho técnico e operacional 

com a robustez ao referido sistema de distribuição, confiabilidade e segurança no 

fornecimento de energia elétrica através das suas diretrizes de atuação definidas por 

ajustes, em conjunto com os elementos de proteção a sua retaguarda. Por não utilizar 

de atuadores químicos para o seu funcionamento e atuação o elemento torna-se um 

não agressor do meio ambiente. Os ganhos para a comunidade ligada ao sistema de 

distribuição de energia elétrica são muitos, uma vez que o equipamento proporciona 

atributos eficazes e importantes para a melhoria e continuidade na qualidade do 

fornecimento energia aos acessantes do sistema. 
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Resumo 

O protótipo tem por objetivo explicar e mostrar o funcionamento de um medidor 
eletrônico a partir de um projeto que utiliza um transformador de corrente, um LCD 
16x2 caracteres e um microcontrolador (Arduíno UNO) para fazer os cálculos de 
conversão de corrente elétrica em potência e consumo de energia e depois apresentar 
os resultados no display. 

Palavras-chave: Amperímetro; Microcontrolador; Transformador de Corrente. 

 

Introdução 

O Transformador de Corrente é um componente eletrônico desenvolvido para 

aplicação em diversos circuitos elétricos. Por meio do Arduino, AVR, PIC, Raspberry 

PI, ou outras plataformas de prototipagem é possível, aplicando o módulo sensor de 

corrente, medir o consumo de corrente de motores, por exemplo, só que sem o uso 

de uma conexão direta, ou seja sem ter que colocar um aparelho de medição em série 

com a fase, mas simplesmente utilizando o fio que conduz a fase que liga o aparelho 

por dentro do enrolamento do transformador de corrente. 

Mas, por que medir o consumo de um componente elétrico? A medição desta corrente 

é necessária para calcular o consumo de determinado eletrônico e consequentemente 

mailto:kaitonp@hotmail.com
mailto:vagner.silva@catolica-to.edu.br
mailto:airesdemacedogustavo@gmail.com
mailto:lincolnfn1@gmail.com
mailto:jeferson.palmas@hotmail.com
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calcular o tempo de duração da carga de uma bateria, por exemplo, ou para ao final 

do mês calcular o consumo de um eletrodoméstico. 

É uma informação importante indicada pelo Transformador de Corrente que pode 

servir para diagnosticar se determinado circuito anda consumindo mais energia do 

que deveria, entre outros fins. 

 

Metodologia 

Lista de componentes utilizados para o protótipo 

- Microcontrolador (Arduino  UNO) 

- Protoboard 

- Resistor 100R 

- Transformador de corrente (TC) CS1100L 

O primeiro passo que tomamos para iniciar o projeto foi realizar uma pesquisa do 

datasheet  do transformador de corrente que utilizamos para podermos iniciarmos os 

testes e fazer todo o esquema de ligação corretamente para não danificar o 

componente. Utilizamos uma protoboard e um microcontrolador Arduino - UNO para 

fazer os testes iniciais. Uma das grandes dificuldades foi a programação base feita no 

microcontrolador para fazer os cálculos e obter a corrente que passa pelo aparelho 

teste. Após feito todas as programações iniciais, incrementamos algumas informações 

adicionais a partir da corrente elétrica obtida, como por exemplo, potência, corrente 

rms, fator de potência e consumo em Watt/segundo.  

 

Resultados e Discussão 

Em algumas grandes indústrias atualmente não se tem um controle de consumo de 

energia de cada aparelho utilizado para fabricação e/ou montagem de seus produtos. 

Com este projeto será possível, incrementando alguns algoritmos adicionais, fazer um 

banco de dados para armazenar a estimativa diária ou semanal do consumo e dos 

gastos mensais (em Reais) de todos os aparelhos ou de cada um individualmente. O 

investimento inicial do protótipo foi cerca de R$150,00 pois foi utilizado uma placa de 

Arduino UNO para desenvolvimento do software. Na produção de novos medidores 
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eletrônicos o custo ficaria em torno de R$80,00 incluindo placas para montagem do 

circuito e case para condicionar o circuito. 

Tivemos os resultados obtidos pelo projeto a partir do teste feito com um aparelho de 

condicionador de ar residencial de 12 mil BTUs (Inverter). Na fotografia a seguir temos 

o TC utilizado no projeto. 

 

Fotografia 1 - Transformador de corrente (TC) 

 

Fonte: Kaito N Paiva (2018) 

A próxima imagem mostra como ficou instalado o transformador dentro da caixa de 

sobrepor usada para ligar o ar condicionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 2 - Instalação do transformador de corrente 
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Fonte: Kaito N Paiva (2018) 

Com o aparelho ligado no modo “Fan”, em que somente a ventilação do aparelho fica 

em funcionamento, tivemos os seguintes resultados: Potência: 154,95W; Corrente: 

0,7A e valor (em Reais) do total consumido: R$ 0,03. 

 

Fotografia 3 - Resultados do projeto em baixa potência 

 

Fonte: Kaito N Paiva (2018) 

Com o aparelho ligado no modo “Cool” em que o aparelho fica em pleno 

funcionamento, tivemos os seguintes resultados: Potência: 1.245,63W; Corrente: 

5,66A e valor (em Reais) do total consumido: R$ 0,04. 
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Fotografia 4 - Resultados do projeto em alta potência 

 

Fonte: Kaito N Paiva (2018) 

 

Conclusões 

 

Os Transformadores de corrente (TC’s), realizam exatamente o mesmo processo do 

alicate amperímetro, porém é um equipamento fixo, usado em painéis de controle de 

grandes cargas para monitorar a corrente elétrica, que será usada nesta medição. O 

aparelho de medição desenvolvido serve para facilitar a comunicação, com uma 

visualização fácil de ser compreendida, daquilo que está sendo consumido pelo 

aparelho de ar condicionado ou outro equipamento. Seu objetivo é permitir assim que 

qualquer usuário seja capaz de realizar a previsão mensal do consumo e qual o valor 

gasto com energia elétrica.  
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Programa De Cursos Para Capacitação Em Desenvolvimento De 

Aplicativos Para A Plataforma Apple 
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Resumo 

O projeto teve como objetivo difundir o conhecimento por meio de um programa de 
cursos de nível básico ao avançado que foi destinado ao aprendizado da linguagem 
de programação Swift, compreendendo sua semântica e sintaxe por meio de aulas e 
exemplos práticos que foram desenvolvidos em laboratório na Católica do Tocantins. 
O curso destinou-se principalmente a alunos do ensino médio e membros da 
comunidade que sejam entusiastas da tecnologia e que possam utilizar os 
conhecimentos adquiridos para desenvolver soluções que venham a melhorar a 
qualidade de vida das comunidades em que estejam inseridos. 

Palavras-chave: Swift; tecnologia; programação.  

 

Introdução 

A meta traçada por Bill Gates e seu sócio Paul Allen em 1975 era ousada para a 

época, pois tinha como objetivo alcançar a média de um computador pessoal por 

residência. Atualmente o acesso a dispositivos computacionais está muito além do 

cenário esperado pelo visionário e ex-presidente da Microsoft. Neste momento, 

diversas pessoas andam nas ruas equipadas com um ou mais computadores em seu 

corpo como celulares, pulseiras, relógios a até mesmo óculos que contam com uma 

série de sensores e permanecem conectados com a grande rede a maior parte do 

tempo.  

Segundo o IDC no Brasil se vendeu aproximadamente 35,6 milhões de 

smartphones em 2013, uma média de 68 unidades por minuto, se tornando o quarto 

país em números de smartphones. A quantidade de vendas de tablets superou a de 

notebooks e desktops no mesmo ano: 8,4 milhões de aparelhos. Tem-se assim que, 

os dispositivos móveis ganham espaço tanto nas lojas como na vida dos seus usuários 

(INFO-ABRIL, 2014).  

Este fenômeno ocorre em paralelo com o avanço da tecnologia, permitindo o 

surgimento de dispositivos computacionais cada vez menores, mais baratos e dotados 
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de processadores robustos, memórias mais rápidas e com mais espaço para 

armazenamento. Outro recurso presente nos dispositivos móveis atuais são as telas 

de alta resolução com suporte ao reconhecimento de toques e gestos, que juntamente 

com os comandos de voz superaram o já consagrado conceito de interface com o 

usuário baseado em janelas, ícones, menus e mouse.  

O surgimento de todos estes gadgets também aumentou a demanda por 

softwares ou aplicativos que permitam ao usuário tirar proveito dos recursos 

oferecidos por cada dispositivo. Neste universo de possibilidades, surge uma nova 

linguagem de programação denominada Swift, idealizada pela Apple e baseada no 

paradigma de orientação a objetos (Swift 2017). Por ser uma linguagem moderna, 

Swift foi projetada para ser de fácil aprendizado e poderosa, tendo em vista que 

apresenta desempenho superior à sua antecessora Objective-C. 

Sendo assim, o objetivo deste projeto é criar um programa de cursos para a 

capacitação da comunidade no desenvolvimento de aplicativos para a plataforma 

Apple através da linguagem Swift, fomentar a inovação e desenvolvimento de 

soluções destinadas a problemas sociais e despertar o interesse da comunidade para 

a área de tecnologia e programação. 

 

Metodologia 

A metodologia que foi utilizada durante a execução do projeto consistiu em 

quatro etapas: capacitação da equipe e estudo de conteúdos, elaboração de materiais 

didáticos, identificação e seleção das turmas, realização dos cursos.   

 Durante a etapa de capacitação os integrantes da equipe participaram de 

cursos preparatórios e realizaram leituras de materiais para capacitar-se a fim de 

materiais didáticos e atuar na monitoria durante as aulas.  

 Após a etapa de estudos e pesquisas foram confeccionados materiais didáticos 

como slides, textos e exemplos de aplicativos que foram estudados durante os cursos 

começando em nível básico e evoluindo para médio e avançado ao final do programa.  

 A terceira etapa será destinada a seleção dos alunos dentro do perfil esperado. 

Durante essa etapa, escolas foram visitadas para a divulgação dos cursos. 

  A última etapa consistiu na realização de cursos que ocorreram nas 

dependências da Católica durante os sábados.  
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Resultados e Discussão 

 Durante o projeto foi possível capacitar os participantes dos cursos, e por se 

tratar de um serviço oferecido de forma gratuita, pode-se englobar participantes de 

todas as classes sociais.  

 Foi visualizado a evolução do aprendizado e capacitação dos participantes, 

assim como o interesse na comunidade como um todo. 

 Aconteceram dois minicursos com a temática: Noções básicas Swift e 

Desenvolvimento de Aplicativos Swift. Neles foram possíveis disseminar o 

conhecimento, capacitando os alunos sobre a estrutura da linguagem, assim como as 

metodologias de desenvolvimento de aplicativos. 

 

Figura 9 - Realização do minicurso 01 

 

Fonte: Minicurso - Noções básicas Swift, Palmas, março 2018 
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Figura 2 – Realização do minicurso 02 

 

Fonte: Minicurso - Desenvolvimento de Aplicativos Swift, Palmas, junho 2018 

 

Conclusões 

Foi desenvolvida atividades práticas durante todos os cursos, o que ajudou em 

um melhor entendimento do conteúdo dos participantes. Também foi feito um 

acompanhamento individual de qualquer participante que apresentava dificuldades na 

absorção ou entendimento dos cursos. 

 Com os materiais didáticos elaborados, os cursos podem e vão continuar 

acontecendo em eventos internos como em possíveis eventos vinculados à área, 

podendo assim, continuar a capacitar pessoas aos temas abordados no projeto. 
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Religador Automático Monofásico – TripSaver 
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RESUMO 

Esta revisão visa ser uma introdução a aplicação de Religador Montado em Chave 

Fusível TripSaver II que é uma nova estratégia de proteção lateral que pode melhorar 

drasticamente a forma como a concessionária responde a 80% das faltas de energia. 

Ela tem por principal finalidade que quando ocorre uma falta, esta solução de Smart 

Grid elimina as faltas momentâneas para os clientes no alimentador principal apenas 

piscando as laterais afetadas. Esta abordagem economiza dinheiro para a 

concessionária e seus clientes, melhorando a confiabilidade para todos. 

PALAVRAS-CHAVE: Religador; Dispositivo de Proteção; Chave Fusível. 

 

INTRODUÇÃO 

Devido às características construtivas das redes de distribuição aéreas, faz com que 
estas redes apresentem um número elevado de falhas nos sistemas de distribuição, 
sendo bem maior que em sistemas de transmissão e geração. Estas falhas têm grande 
impacto nos indicadores de qualidade e continuidade do fornecimento de energia 
elétrica das concessionárias, afetando a qualidade do serviço prestado.  

Todo sistema de distribuição de energia está sujeito há falhas, que podem ser 
causadas por raios, tempestades, chuva, neve, quebra de isolação, defeito de 
equipamentos, falha humana, vegetação, animais, abalroamentos de postes por 
veículos, descargas atmosféricas, quedas de galhos de árvores e objetos na rede 
como as causas mais comuns de falhas elétricas. 

Além da preocupação com as falhas elétricas, surge também a questão da falta de 
segurança associado às falhas, pois há a possibilidade de rompimento de condutores 
e outras situações que expõe a riscos as pessoas e animais. Para minimizar os riscos 
de acidentes é necessário que o sistema de proteção tenha seletividade e 
coordenação, para que, de forma rápida, detecte e seccione de provisoriamente o 
trecho com defeito. 

Um desses equipamentos de proteção se chama religador corta-circuito Tripsaver que 
é um religador monofásico autoalimentado controlado eletronicamente que utiliza a 
tecnologia de interruptor de carga a vácuo no interior de seu invólucro. Este 
equipamento é recomendado para circuitos que frequentemente sofrem interrupções 
por faltas momentâneas, mantendo o circuito religado, porém em casos de faltas 
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permanentes este equipamento executará a sua abertura definitiva, necessitando a 
inspeção visual do circuito defeituoso. 

 

METODOLOGIA  

O Tripsaver pode ser configurado para executar até 3 (três) tentativas de religamento 
automático para casos em que o curto-circuito esteja a jusante do ramal onde este 
equipamento está instalado. Por se tratar de um religador monopolar, cada 
equipamento só sente a falta para a fase à qual está conectado, atuando, portanto, de 
forma individual.  
Após realizar os ciclos de tentativas de religamento o Tripsaver executa a operação 
de abertura permanente e também visual, semelhante a uma chave fusível. Neste 
caso, será necessária a intervenção de um eletricista para realizar a inspeção do 
circuito com defeito, a manutenção necessária, e posteriormente o rearme do 
dispositivo. 

O TripSaver é constituído por:  

 

 

 Liquid-crystal display screen – É um display de cristal localizado na parte 
inferior do TripSaver, responsável por mostrar informações da rede elétrica e 
funcionamento. 

 Vacuum fault interrupter – Onde está localizado o interruptor a vácuo do 
equipamento. 

 Attachment hooks for Loadbuster – Gancho de manobra com o Loadbuster. 

 Upper contact – Conector superior. 

 Parallel-groove connector – Conector de ranhura paralela. 
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 Bumper and Retainer – Parachoque de proteção. 

 Birdproof-design insulator – Isolador a prova de pássaros. 

 Lower contacts – Contatos inferiores. 

 Trunnion – Eixo de sustentação. 

 Mode selector lever – Seletor de Modo entre o Automático e Manual. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Energisa Minas Gerais detalhou o desempenho histórico da instalação de   10 

religadores em localizações distintas. Após um ano completo de operação, a 

concessionária de distribuição de energia elétrica comparou os dados históricos com 

os registros de dados das unidades do TripSaver II, a melhoria em todas as partes de 

desempenho medidas foi superior a 91%. A redução significativa em deslocamento 

de caminhões e equipes foi significativa, havendo o retorno do investimento em curto 

prazo. 

Tabela 1. Resultados comparando o antes e depois da instalação. 

Indicador de 

performance 

Um Ano 

Antes 

Um Ano 

Depois 

Mudança 

Relativa 

Porcentual 

de Melhoria 

Deslocamento 

de Caminhões 

111 9 -102 92% 

Distancia de 

Caminhão 

Percorrida (Km) 

1983 95 -1888 95% 

Horas 

Trabalhadas por 

Pessoa 

108.8 5.6 -103.2 95% 

DEC 0.0927 0.0067 -0.0860 91% 

FEC 0.0322 0.0030 -0.0292 91% 

Fonte: Energisa Minas Gerais (2018). 

No ano anterior da instalação dos 10 religadores TripSaver a Energisa Minas Gerais 

pagou US$1300 dólares em penalidades para os clientes em ramificações laterais 

ficando abaixo dos índices de confiabilidade. No ano após a instalação dos 

religadores, o pagamento totalizou apenas US$24 dólares, resultando em uma 

redução de custo de superior a 98%. 
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CONCLUSÃO 

Os dispositivos de proteção de energia são de vital importância para a vida na 

sociedade atual e o Religador Montado em Chave Fusível TripSaver II vem ocupando 

um lugar significante no mercado de meios alternativos para soluções de faltas de 

energia. Esta área vem alcançando um alto progresso com o surgimento de 

dispositivos com uma maior capacidade de vantagens sobre tradicionais dispositivos 

de proteção laterais reduzindo as interrupções de serviços momentâneos, pagando 

por si só em deslocamentos, visitas técnicas e combinando métodos de proteção. 

Contribuindo para tal progresso que a concessionária ganha flexibilidade adicional 

para acomodar aplicações atuais e futuras mudanças sistêmicas que antes não 

podiam ser atendidas por unidades hidráulicas. 
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Resumo 

Nos últimos anos, observou-se uma grande transformação no setor tecnológico. A 

complexidade dos sistemas industriais, que antes exigiam grande quantidade de mão-

de-obra humana, hoje busca incessantemente automatizar cada vez mais os 

processos, visando não apenas a diminuição da mão-de-obra, mas também a busca 

por qualidade na produção, eficiência energética e minimizar custos excessivos com 

manutenção corretiva. Este projeto tem como objetivo apresentar uma solução para o 

problema de superaquecimento de equipamentos, mais especificamente placas 

eletrônicas de controle, no setor industrial.  

Palavras-chave: automação; arduíno; refrigeração. 

 

Introdução  

Desde a pré-história o homem já criava alternativas para mecanizar suas atividades. 

Com os progressos, foram desenvolvidos sistemas como a roda, moinhos movidos 

por vento ou força animal e rodas d’água. A automação industrial teve seu avanço por 

volta da segunda metade do século XVIII, na Inglaterra. Neste período sistemas de 

produção agrária e artesanal começaram a se transformar em industrial dando origem 

aos primeiros dispositivos simples e semiautomáticos. 

Nos últimos anos, o papel da automação vem sendo modificado na medida em que 

novas tecnologias são desenvolvidas e novos sistemas industriais são atualizados, 

Segundo Grover (2011) os sistemas automatizados são aqueles nos quais um 
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processo é executado por uma máquina sem a participação direta de um trabalhador 

humano. Os componentes de um sistema de automação evoluíram constantemente 

com os anos, desde os primeiros sistemas baseados em controle automático, 

mecanizado (como as primeiras linhas de montagem do século XX) até os sistemas 

baseados nas tecnologias atuais como a microeletrônica. Com o crescente avanço da 

tecnologia, e a atual necessidade de informação em todos os campos, os sistemas de 

automações modernos passaram de simples automações de processos e 

equipamentos para automação de negócios. Contudo erros e problemas evoluíram 

juntamente com a automação, pensando nisso desenvolvemos um sistema utilizando 

a placa de Arduino para solucionar o problema de superaquecimento em sistemas 

automáticos.  

O projeto consiste em um sistema automático, utilizando arduíno, de detecção de 

temperatura para o acionamento de ventiladores instalado juntamente com o 

componente que está aquecendo, visando a economia de energia na planta industrial. 

O micro controlador Arduíno, segundo o site oficial da Arduino possui a seguinte 

definição(Traduzida): “Arduino é uma plataforma open-source de prototipagem 

eletrônica com hardware e software flexíveis e fáceis de usar, destinado a artistas, 

designers, hobbistas e qualquer pessoa interessada em criar objetos ou ambientes 

interativos.”, juntamente com o sensor de temperatura LM35 e rele de potência 

desenvolvemos o sistema de acionamento programado de ventiladores para diminuir 

a temperatura sobre as placas eletrônicas de parelhos industriais. 

 

METODOLOGIA 

A primeira etapa do trabalho teve como objetivo o contato direto com o 

problema apresentado. Após o primeiro contato começamos a analisar as possíveis 

soluções, optando pelo uso de ventiladores automatizados através do arduíno, com o 

objeto de trabalho definido, partiu-se para a criação do código através do software IDE 

ARDUINO.  Após a finalização do código iniciamos o levantamento dos materiais para 

a confecção do protótipo e início dos testes, visando a economia para empresa. Segue 

abaixo as etapas e ligações feitas. 

Componentes: 
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Para esclarecimento e prestação de contas, descreveremos detalhadamente todos os 

componentes utilizados na elaboração do projeto. 

• Potenciômetro 10 k; 

• DIODO EMISSOR DE LUZ;  

• LM 35 - SENSOR DE TEMPERATURA; 

• DISPLAY LCD;   

• ARDUÍNO ROMEO V2.2; 

• RELÉ; 

• COOLER. 

Figura 1: Arduino ROMEO V2.2 

 

Fonte: www.cytron.io (2018) 

Para a realização do projeto foi utilizada a protoboard como forma de prototipar o 

experimento, o diodo led como indicador de aviso que o sistema está funcionando. O 

sensor LM 35, detectava as variações de temperatura. O arduino contendo o 

microcontrolador, programado com uma linha de código, mandava o comando para o 

sistema de refrigeração, foi utilizado um cooler para simular o sistema, que é ativado 

por relé. Abaixo segue a linha de código, implantada no controlador. 
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Figura 2: Linha de código utilizada para o microcontrolador 

 

Fonte: Autor (2018) 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Como resultado obtemos o pleno funcionamento dos ventiladores, exemplificado pelo 

cooler no protótipo, automatizados para iniciar seu funcionamento na temperatura 

máxima de trabalho das placas onde eles possivelmente serão instalados, e 

desligando assim que alcançar a temperatura mínima de trabalho. Com isso 

obtivemos melhor funcionamento dos aparelhos, diminuição do custo da energia e 

aumento no tempo útil dos aparelhos. 

 

CONCLUSÃO 

Com o avanço da automação, podemos perceber que temos inúmeras formas de 

resolver os problemas, facilitar e cortas gastos de uma empresa através da 

automação. Esse projeto mostra que com uma simples placa de Arduino pudemos 

resolver o problema de superaquecimento com baixo custo. O projeto foi executado 

com sucesso, nos proporcionou maior aprofundamento na área da automação e 

eletrônica. 
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RESUMO 

O presente estudo foca a aplicação da metodologia 5S em área operacional em uma empresa 

de transbordo de grãos, visando manter o local limpo e organizado, e assim reduzir o 

quantitativo de notificações e reclamações do ambiente. A aplicação dessa metodologia por 

si é um grande desafio, pela rotatividade de pessoas no local e pela necessidade de mudança 

de hábitos, mas o objetivo foi cumprido, trazendo resultados satisfatórios para o ambiente e 

implantação de ferramenta inovadora que trouxe uma competição saudável entre os turnos. 

 

Palavras-chave: Ferramenta, Organização, Melhorias. 

INTRODUÇÃO 

Manter um ambiente produtivo sempre limpo e organizado é um desafio muito 

grande, ainda mais tratando-se de uma área operacional, com rotatividade 24 horas 

por dia. É sobre esses desafios que os engenheiros de produção têm que aplicar seus 

conhecimentos e mostrar resultados satisfatórios para as empresas.  

O presente estudo analisa a área operacional do tombador de grãos de uma 

empresa de logística que interliga terminais rodoviários, portos e ferrovia. O processo 

deste setor se dá pela descarga de caminhões em equipamentos que literalmente 

‘tombam’ o caminhão, fazendo com que os grãos escoem pela traseira. O operador 

do setor faz a parte inicial e final do processo, abrindo as tampas traseiras dos 

caminhões e o devido travamento da carreta com o equipamento, proporcionando o 

escoamento dos grãos, e logo após o escoamento as travas são retiradas e o 

caminhão deixa o equipamento. 

Segundo LAPA (1998), o 5S é um conjunto de cinco conceitos simples que, ao serem 

praticados, são capazes de modificar o ambiente de trabalho, melhorando a maneira de 

conduzir as atividades rotineiras e as atitudes, viabilizando aumento da produtividade. 



 

 
543 

Esta metodologia está diretamente relacionada com os objetivos da Manufatura 

Enxuta, a qual se baseia em um sistema que visa à eliminação total das perdas (SHINGO, 

1996), sendo que perdas são quaisquer atividades que não contribuem para as operações. 

Segundo Oliveira (1997), metodologia 5S é de origem japonesa, sendo que o termo 

“senso” significa exercitar a capacidade de apreciar, julgar, entender e aplicar corretamente a 

razão para julgar ou raciocinar em cada caso particular.  

 Assim, Oliveira (1997) estabelece: 1º Senso: (Seiri) Utilização: identificação dos itens 

necessários e desnecessários existentes nos nossos ambientes. 2º Senso: (Seiton) 

Organização: determinar o melhor local para guardar os materiais e objetos de forma que 

possam ser localizados fácil e rapidamente. 3º Senso: (Seisou) Limpeza: limpar e inspecionar 

todos os ambientes, máquinas, equipamentos, deixando tudo limpo, eliminando a fonte da 

sujeira. 4º Senso: (Seiketsu) Padronização: equipamentos e as áreas de trabalho devem estar 

sempre limpos e asseados para garantir a segurança no trabalho e os itens desnecessários 

e/ou quebrados devem ser removidos. 5º Senso: (Shitsuke) Disciplina: significa que os sensos 

de Utilização, Organização e Limpeza estão sendo bem praticados, na busca por elevados 

padrões éticos e morais, refletindo mudanças comportamentais positivas.  

 De acordo com os dados do sistema interno da empresa em questão, em setembro de 

2017, houve 25 notificações relacionadas à Limpeza e Organização relativas à área do 

tombador. Diante disso, o ambiente de trabalho estava propício a acidentes, desperdício de 

tempo, movimentação em excesso e riscos à saúde física e mental. O objetivo do trabalho é 

aplicar o 5S com foco na eliminação de desperdícios, visando melhorias nos indicadores de 

limpeza e organização. 

 

METODOLOGIA 

 Conforme Turrioni e Mello (2012), a metodologia utilizada neste trabalho é 

caracterizada por natureza aplicada devido seu interesse prático, isto é, que os resultados 

sejam aplicados ou utilizados imediatamente na solução de problemas que ocorrem na 

realidade. A fundamentação teórica está baseada na metodologia 5S, a qual norteia o 

trabalho. Quanto à abordagem, a análise é qualitativa, onde o pesquisador tende a analisar 

seus dados intuitivamente. Iniciou-se com a coleta de dados in loco, onde foram observados 

objetos e ferramentas não utilizadas espalhados no local analisado, ferramentas 

desorganizadas, local sem rotina de limpeza e ferramentas em local inadequado. 



 

 
544 

 Ao início, foi necessário ministrar treinamento de 5S para os 14 operadores, divididos 

em duas turmas com duração média de 1 hora. Durante o treinamento foi explicado e discutido 

a extensão do 5S, ficando claro o que é cada senso e como pratica-los. 

 Foi criado um “Quadro do 5S” (Figura 01), como um placar para o acompanhamento, 

com intuito de garantir a efetividade da realização do 5S no local analisado. Este quadro 

contém os 5 sensos onde os operadores pintam diariamente de acordo com a legenda: 

Vermelho = Tem que melhorar, Amarelo = Quase bom e Verde = Muito bom. Os três primeiros 

sensos: Utilização, Ordenação e Limpeza tiveram atualização diária e os sensos de 

Padronização e Disciplina, a atualização e semanal, pois os dois últimos sensos não são 

medidos diariamente, e sim após alguns dias, para se saber se está tendo a padronização 

dos sensos e praticando a disciplina rotineiramente. 

Figura 10 – Quadro do 5S 

 

Fonte: Autora, 2017 

Os operadores são os responsáveis pela atualização do quadro da Figura 01, o qual 

possui três pinceis de cores verde, amarelo e vermelho, representando as cores da legenda. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Após o treinamento e atuação na área de trabalho, o tombador teve melhorias 

significativas, conforme os registros de antes e depois das alterações.  

Figura 2 – Itens de limpeza antes e depois do treinamento 
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 A figura 02 evidencia a arrumação de itens de limpeza, e foi estabelecida a quantidade 

necessária de vassouras, rodos, pás e enxadas naquele local, assim como a organização das 

mesmas, facilitando a retirada e ordem das ferramentas no suporte, visando sensos de utilização 

e organização. 

Figura 3 – Kit de mitigação antes e depois do treinamento 

       

 Figura 03 mostra a local e a confecção de um suporte para a vassoura e pá do kit de 

mitigação. 

Figura 4 – Utensílios removidos antes e depois do treinamento 

    

Figura 04 evidencia a retirada de ferramentas inúteis ao local.  

Figura 5 – Organização de ferramentas, antes e depois do treinamento 
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 Figura 05 evidencia que o local estava sendo limpo e organizado rotineiramente 

praticando os sensos de padronização e disciplina. 

 

CONCLUSÕES 

 A aplicação do 5S contribuiu para redução de desperdícios de tempo e de 

movimentação, contribuindo para diminuição de acidentes e aumentando a qualidade pessoal 

e resultando na satisfação coletiva entre os trabalhadores, tornando o ambiente mais 

produtivo.  

 O quadro do 5S e o treinamento em conjunto fizeram com que os trabalhadores 

entendessem sobre a importância de se ter um local limpo e organizado e promoveu 

competição saudável entre os turnos. Na segunda semana pode-se observar a organização 

do local e a atualização diária do quadro do 5S com resultados Verdes (ótimos). Pode-se 

assim concluir que os operadores do tombador estão praticando todos sensos do 5S. Os 

dados mensurados 30 dias após a implantação mostram uma melhora de 84% no nível de 

notificações sobre a limpeza e a desorganização na área do tombador.       
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Resumo 

O projeto está vinculado a área de eletrônica, por meio da utilização do amplificador 

operacional como principal componente. Nosso intuito é atender de forma mais cômoda nosso 

público alvo, sendo que resumidamente, acionamos um led ao som de um aplauso. No 

momento em que o aplauso acontece, o microfone de eletreto capta a vibração do ar 

provocado pelo som, transformando essa vibração mecânica em impulsos elétricos, 

produzindo ondas de mesma frequência do som. Esse pulso elétrico passa pelo amplificador, 

que parte inicialmente do seu terminal inversor, amplificando a tensão de pico a 

aproximadamente 4 à 5V. Neste estado acionamos o temporizador, que se encontra 

configurado como um monoestável que permite elevar a tensão em sua saída para o valor da 

alimentação, mantendo-o assim enquanto não houver outro pulso. Para mudar o estado de 

ligada ou desligada, utilizamos um encapsulado flip-flop tipo “D”, assim, cada pulso recebido 

pelo LM (temporizador), o flip-flop altera sua saída variando de 0 ou 1. 

Palavras-Chave: Projeto; Eletrônica; Amplificador; Pulso elétrico. 

 

Introdução 

A eletrônica é uma área da ciência que estuda a forma de comandar a energia elétrica 

pelo uso de circuitos eletrônicos, podendo representar, transmitir, processar e armazenar, 

gerindo seu controle. Ela está presente em nosso cotidiano. A eletrônica tem como seu 

principal objetivo estudos de física dos semicondutores, junção PN, diodos, circuitos com 

diodos, transistores, fontes de alimentação, retificadores de onda, polarização, capacitores, 

resistores e aplicações (Embarcados, 2015). Os estudos nessa área são embasados nos 

estudos da eletricidade e outros diversos importantes. A eletrônica serve para praticarmos 

nossos conhecimentos, fazendo-se análises de operação de circuitos, projetos e montagens 

de fontes de tensão e circuitos eletrônicos. Um dos componentes mais estudados nessa área, 

é o amplificador operacional, que temos o enfoque no nosso trabalho.  
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O modelo de um AmpOp ideal assume diversos parâmetros e características, 

tornando-o um componente perfeito. Assumir esses parâmetros ideais nos permitem realizar 

as análises de funcionamento das mais diversas configurações, contudo devemos nos 

lembrar que na prática tais componentes não existem, apesar do avanço tecnológico ter 

levado os componentes a patamares em que o resultado das análises de um dispositivo ideal 

e um dispositivo real estão muito próximas. A configuração mais simples do amplificador 

operacional é chamada de comparador, e o circuito não utiliza nenhum tipo de realimentação. 

Sua análise é realizada através da equação básica de um AmpOp que é considerando o 

ganho em malha aberta com um valor muito grande, idealmente infinito, em que qualquer 

pequena diferença de potencial entre as entradas levará a saída à saturação positiva ou 

negativa.  

Na configuração de comparador não inversor, o sinal é conectado à entrada não 

inversora do AmpOp e o ground (GND) é conectado a entrada inversora. Com esse circuito é 

possível gerar uma forma de onda retangular a partir de uma forma de onda senoidal. É muito 

utilizada como circuito básico de um detector de passagem por zero de uma forma de onda 

qualquer. Contudo, na configuração de comparador inversor o sinal é conectado à entrada 

inversora do AmpOp e o GND é conectado a entrada não inversora (inverso do circuito 

anterior).  Nesta configuração o sinal a ser amplificado é aplicado à entrada inversora do 

AmpOp, enquanto a entrada não inversora é conectada ao GND do circuito. 

Temos então como intuito desse projeto, o de é incentivar a prática dos conteúdos 

teóricos ministrados em sala de aula, afim de termos um vislumbre real das aplicações e 

utilidades para o nosso dia- a- dia. Além, claro, de nos aprofundarmos nos estudos dos 

equipamentos laboratoriais, tais como: osciloscópio, multímetro, fontes independentes, 

amplificador operacional, capacitores e resistências – os quais juntos, dão vida ao nosso 

amplificador operacional com interruptor acionado por um aplauso. 

 

Metodologia 

A realização da montagem do circuito deu-se no próprio laboratório de eletrônica da 

FACTO, porém, antes de qualquer execução prática, elaboramos o nosso projeto no software 

de simulação Protheus, para avaliarmos o funcionamento do circuito e consequentemente 

todas as ligações desenvolvidas, pois caso estivéssemos desenvolvendo alguma errada, o 

programa acusaria o ponto exato do problema e conseguiríamos corrigir no próprio programa. 

A seguir podemos observar nosso projeto pela interface da plataforma do Protheus.  

 

http://web.mit.edu/6.101/www/reference/op_amps_everyone.pdf
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Figura 1 – Simulação do projeto. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Com o circuito rodando de maneira correta no programa, partimos então para a 

primeira parte da montagem, que foi realizada na matriz de contato protoboard; isso faz-se 

necessário para que antes que fosse soldada a placa de fenolite, pudéssemos ter certeza de 

que o projeto iria ter o devido funcionamento sem nenhum imprevisto. Após a montagem na 

protoboard, validando o funcionamento agora real do circuito, nós fizemos a montagem na 

placa de fenolite. 

É importante o entendimento que para captarmos o sinal sonoro, usamos como 

entrada para o circuito um microfone de eletreto. Este capta a vibração do ar provocado pelo 

som, transformando essa vibração mecânica em impulsos elétricos e produzindo ondas de 

mesma frequência do som inicial. O nosso amplificador utiliza a configuração comparador, 

então temos que o sinal entra no terminal inversor do amplificador e ao capturamos o sinal no 

final do estágio de amplificação, temos uma tensão de pico aproximadamente de 4 à 5V. Essa 

tensão de saída do amplificador comparador é responsável por ativar um temporizador e seu 

funcionamento permite elevar a tensão em sua saída para o valor da alimentação e mantê-la 

assim por um determinado período sempre que um pulso surgir na sua entrada de disparo.  

Na saída do LM555 teremos um flip-flop que será responsável por gripar o circuito em 

níveis lógicos 1 e 0, possibilitando ligar ou desligar o led. Para alternar o estado do led que 

será acionado pelas palmas usaremos um flip-flop tipo “D”, encapsulado no CI4013. Nesse 

projeto, o pulso de clock será a saída do temporizador 555. Para garantir que o circuito irá 

alternar seus estados a cada pulso de clock, ligamos o flip-flop, como flip-flop tipo T (toogle), 

onde conectamos a saída Q’ diretamente a entrada D. Assim, sempre que a saída Q estiver 

em 0, a saída Q’ vai estar em 1.  
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Para garantir um melhor resultado do projeto é primordial antes de ser realizada 

qualquer ligação, seja realizada a consulta no datasheet ou em folhas de especificações de 

componentes, que são os documentos mais consultados pelos profissionais da área de 

eletrônica. Neles, encontramos todas as informações que nos permitem usar corretamente 

um componente (Braga, 2018).  

 

Resultados e Discussão 

Projetamos um sistema de controle que consiste em um interruptor eletrônico, o qual 

deve ser capaz de ligar e desligar um led apenas com um aplauso ou um estalar de dedos. 

Seu princípio de funcionamento se baseia na utilização de um simples microfone, capaz de 

gerar um sinal muito intenso devido à alta frequência e a intensidade do som propagado. Esse 

sinal deve ser interpretado pelo circuito como um pulso de entrada que está ligado a um flip-

flop, o qual será responsável pela ação de liga/desliga do sistema.  

Inicialmente, estávamos seguindo um projeto já realizado e postado, como base dos 

nossos estudos, porém isso nos acarretou diversos problemas, pelo fato de que ele continha 

erros que descobrimos tarde demais, e com isso queimamos um CD4013 e um LM555. Outra 

situação que nos deparamos durante a realização da montagem do projeto, foi que nosso 

microfone de eletreto estava com defeito.  

Limitamos nosso projeto apenas ao acendimento do led, porém, caso seja necessário, 

há possibilidade de uma montagem para acionamento de uma carga maior com a utilização 

de transistor BC548; tornando-se possível acionar lâmpadas convencionais e até mesmo 

eletrodomésticos.  

 

 Conclusões  

Finalizamos este projeto com a compreensão da importância da eletrônica. 

Solidificamos nossos conhecimentos básicos e alçamos na aquisição do estudo de aspectos 

mais avançados, tendo a oportunidade de trabalhar com diferentes tipos de componentes e 

situações adversas. 
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Resumo 

Este artigo faz parte de um trabalho de avaliação da perda de solo por erosão nas  regiões 

das dunas do Jalapão. O artigo representa a primeira etapa do trabalho que é a realização da 

revisão bibliográfica a respeito dos modelos de perda de solo e sua possivel aplicação em 

regiões de sedimentos quartizozos como as dunas, especificamente na região do Jalapão, 

que fica localizada no Estado do Tocantins. É realizada uma revisão de literatura acerca das 

características geomorfológicas da região e também da erosão eólica, que é a principal causa 

de perda de solo em solos arenosos. Busca-se a partir desta revisão bibilografia desenvolver 

um plano de ação para um estudo aprofundado sobre o modelo mais adequado de previsão 

de perda de solo em áreas de dunas obtendo dados quantitativos. 

Palavras-chave: Erosão Eólica; Características Geomorfológicas; Jalapão. 

 

Introdução 

A área de estudo desse trabalho é a região do Jalapão que está localizado a leste do Estado 

do Tocantins de limites com os Estados da Bahia, Piauí e Maranhão. Possui área de 53,3 mil 

Km² sendo que destes 34,1 mil Km² ficam dentro do Estado do Tocantins, cobrindo 15 de seus 

municípios, sendo eles: Barra de Ouro, Campos Lindos, Centenário, Goiatins, Itacajá, 

Itapiratins, Lagoa do Tocantins, Lizarda, Mateiros, Novo Acordo, Ponte Alta do Tocantins, 

Recursolândia, Rio Sono, Santa Tereza do Tocantins e São Félix do Tocantins. 

(NATURATINS, 2003) 

A região é detentora de uma grande variedade de feições geomorfológicas, principalmente 

relevos residuais predominantemente tabulares, como a Serra do Espírito Santo, a Serra da 

Muriçoca, a Serra Geral, além da Chapada das Mangabeiras, o Cânion da Garganta, o 

Fervedouro dos Buritis e a caverna da Lagoa do Japonês. (CRISTO et al., 2013) 

A região do Jalapão é composta em sua maioria de Neossolo Quartzarênico, um solo 

originado de depósitos arenosos muito lixiviados, que possui baixas quantidades de argilas e 

predominância de areia fina sobre a areia grossa, sendo constituído de grãos de quatzo sem 

quantidades significativas de minerais primários. A região é formada por rochas sedimentares 
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arenosas do período Cretáceo com formação aproximada a 135 milhões de anos atrás, com 

a deposição dos arenitos da Formação Urucuia. (VIANA, 2015) 

O processo de erosão de solos se caracteriza pelo desprendimento e transporte de partículas, 

sendo influenciado pelas características do solo e por fenômenos naturais. Pode ser 

classificada, de acordo com o agente causador, em eólica ou hídrica, sendo o responsável no 

primeiro caso o vento e no segunda a água. No processo erosivo ocorre a liberação das 

partículas dos agregados presentes na superfície do solo, sendo provocada pelas forças que 

são aplicadas pelos agentes erosivos. (AMORIM, 2000) 

A erosão ocorre de maneiras diferentes de acordo com as características físicas do solo, como 

estrutura, textura, permeabilidade e densidade, ou seja, o tamanho e o modo como as 

partículas do solo estão arranjadas influencia diretamente no processo de erosão. (BERTONI 

e LOMBARDI NETO, 2005) 

As argilas que possuem baixa permeabilidade são mais suscetíveis à erosões hídricas. Já as 

areias, que possuem alta permeabilidade não são tão vulneráveis às erosões hídricas mas 

sim às erosões eólicas, por não possuírem coesão. (BERTONI e LOMBARDI NETO, 2005) 

O objetivo deste trabalho é avaliar a perda de solo através da erosão eólica na região de 

dunas do Jalapão, verificando suas características físicas, como granulometria, atrito do solo, 

massa específica e permeabilidade. 

 

Modelos de Perda de Solo 

A erosão do solo pelo vento é um problema sério no Brasil e no mundo. A erosão do vento 

pode ser uma ameaça à produtividade agrícola e à sustentabilidade dos recursos naturais da 

Terra. A erosão do solo superficial pelo vento torna o solo menos produtivo ao remover a parte 

mais fértil do solo, ou seja, as argilas e a matéria orgânica. Esta remoção de argila e matéria 

orgânica reduz a produtividade nativa do solo e prejudica a estrutura do solo e a atividade 

biológica, qualidades essenciais para um solo saudável. 

Além da perda de solo, a erosão eólica pode danificar as plantas, principalmente pela ação 

abrasiva das partículas saltadoras nas mudas e nos frutos. O solo erodido também pode ser 

depositado em cursos de água onde impacta a qualidade da água e / ou é emitida para o ar 

onde degrada os recursos aéreos. Ao afetar esses recursos, a erosão eólica também pode se 

tornar um perigo para a saúde de seres humanos e outros animais. 

A capacidade de simular com precisão a perda de solo pelo vento é essencial para, entre 

outras coisas, o planejamento ambiental e de conservação, os estoques de recursos naturais 

e a redução da poluição do ar e da água dos materiais do solo soprados pelo vento. 

A erosão do solo pelo vento é iniciada quando a velocidade do vento excede a velocidade do 

limiar de salto para uma dada condição de campo. Após o início, a duração e a severidade de 
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um evento de erosão dependem da distribuição da velocidade do vento e da evolução da 

condição da superfície.  

A erosão eólica não é tão simples de ser quantificada como a erosão hídrica, mas há a 

equação de erosão eólica (WEPS), que é utilizada desde a década de 60, como uma forma 

de prever quantitativamente as consequências da erosão eólica: 𝐸 = 𝑓(𝐼 𝑥 𝐶 𝑥 𝐾 𝑥 𝐿 𝑥 𝑉) 

(Brady e Weil, 2009). 

Como o WEPS é um modelo contínuo, diário e temporal, ele simula não apenas os processos 

básicos de erosão eólica, mas também os processos que modificam a suscetibilidade do solo 

à erosão eólica. A Figura 1 apresenta a representação do modelo fisico de propagação e 

perda de solo a qual o WEPS tenta modelar. 

 

Figura 1. Modelo Físico de propagação e perda de solo por erosão eólica.  

 

Fonte: Wind Erosation., 2010. 

 

A WEPS considera que todos os fatores estão interagindo entre si. Detalhando a fórmula 

temos que: fator de erodibilidade (I), leva em consideração as propriedades do solo e a 

declividade do local de estudo; fator climático (C), considera a velocidade do vento, a 

temperatura do solo e a precipitação; fator rigosidade do solo (K), considera-se a forma 

como está  a superfície do solo, se há presença de torrões e camalhões, etc; fator largura 

do campo (L), é a largura do campo considerando a direção do vento, sendo a direção 

predominante a utilizada em cálculos; fator cobertura vegetal (V), é considerado a taxa de 

cobertura do solo e  também o tipo de cobertura, ou seja, se está viva ou morta, rasteira ou 

árvore, entre outros aspectos. (Brady e Weil, 2009) 

Outro modelo de avaliação da  erosão é através da equação de perdas de solo Universal do 

Solo (USLE), que permite estimar a erosão, sob variadas condições de uso e cobertura do 

solo, declividade, comprimento de rampa, tipos de solo e chuva, por meio da elaboração de 

mapas temáticos, representa importante instrumento de investigação sobre o processo 

erosivo e permite a compartimentação da paisagem em níveis de instabilidade. 
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A Equação Universal de Perdas de Solo (EUPS) ou Universal Soil Loss Equation (USLE) 

(WISCHMEIER e SMITH, 1978) é um modelo empírico para estimar a perda media anual de 

solo por erosão laminar e considera fatores naturais e antrópicos: 𝐴 =

𝑅 𝑥 𝐾 𝑥 (𝐿 𝑥 𝑆) 𝑥 (𝐶 𝑥 𝑃). 

Onde: 

A = perda média anual de solo por unidade; de área (ton/ha.ano); R = erosividade da chuva; 

(Mj.mm/ha.h.ano); K = erodibilidade do solo; L = comprimento da vertente; S = declividade da 

vertente; C = uso e manejo do solo; e P = práticas conservacionistas. 

 

Discussão 

Até o presente momento, a partir da revisão da literatura trabalhada nesse estudo, podemos 

verificar que as regiões de dunas no Brasil sofrem erosões do solo, principalmente pelas 

ações dos ventos, em grande parte devido as características dessas areias. Para a região do 

Jalapão que é o objeto de estudo desse trabalho é necessário realizar os ensaios de 

caracterização das propriedades físicas do solo das dunas da região. Assim poderemos 

quantificar essa perda de solo e trabalhar com a previsibilidade de perda para períodos de 

tempo estabelecidos, com esses dados pode-se fazer a análise dos impactos dessa perda de 

solo na região de dunas. 

 

Conclusões 

Podemos concluir com esse estudo que vários fatores podem influenciar na perda de solos 

nas regiões de dunas, principalmente as características físicas do solo. Podemos concluir pela 

literatura que a principal causa de perda de solo na região de dunas do Jalapão é a erosão 

eólica, mas só podemos quantificar a mesma a partir da análise dos dados de ensaios de 

caracterização. 
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RESUMO 

 

 É notório afirmar que desde o principio dos tempos à sociedade vive em uma busca 

incansável pela evolução. Podemos observar que nos últimos anos essa evolução 

aumentou assustadoramente, principalmente quando o assunto é a tecnologia (Os 

Iphones, carros elétricos, redes sociais e aplicativos de jogos). O homem sempre 

buscando um jeito mais fácil e prático de levar a  vida, assim surge diariamente 

plataformas que ajudam nessa evolução. Uma delas é uma plataforma de 

prototipagem eletrônica chamada de arduino, que facilita nosso meio de 

aprendizagem, envolvendo peças eletrônicas de diversas funções, motores, baterias, 

sensores, condutores e não condutores. Sabendo disso os acadêmicos 

desenvolveram um estudo de tal modo que pudessem observar o funcionamento do 

arduino, um jeito mais simples e fácil para programá-lo, podendo assim ajudar em 

diversas funções do nosso dia a dia. Uma dessas funções é auxiliar na automação 

residencial, onde o equipamento eletrônico e outra placa que tem conexão via 

bluetooth, conectada direto a um aplicativo celular, trabalhando entre si, fazem o 

ligamento e o desligamento das lâmpadas e outros aparelhos residenciais. Os 

acadêmicos obtiveram um ótimo resultado e um aprendizado fantástico para o 

restante da vida acadêmica.  

 Palavras-chave: Arduino; montagem; programação. 

 

INTRODUÇÃO  

Acompanhando a tendência mundial, o mercado eletrônico no Brasil atrai cada vez 

mais a atenção dos investidores. E esse movimento é mais que justificável, uma vez 

que o setor oferece excelentes oportunidades de negócios, independentemente da 

área em que se deseja atuar. Máquinas automatizadas assumiram os deveres de 

trabalhos perigosos e banais dos seres humanos, permitindo uma maior 

produtividade. Porque os robôs nunca se cansam, turnos extras foram adicionados 

para fábricas. 

Os agricultores aproveitaram a nova tecnologia com colheitadeiras automatizadas, a 

indústria de eliminação de resíduos implementou robôs em alguns de seus trabalhos 

mais sujos e os benefícios do avanço da indústria médica. Nas fábricas a IBM tem um 
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projeto conhecido como "luzes apagadas", no Texas, onde é composta por robôs 

totalmente autônomos que fazem todo o trabalho. Na área militar, vários programas e 

com tecnologia robótica, sendo o mais conhecido como Predator, onde veículos 

aéreos não tripulados de reconhecimento permitem que um piloto controle o robô à 

partir de grandes distâncias. Essa maquina são controladas através de computadores, 

O arduino tem funções limitadas de um computador através de um microcontrolaldor 

Atmel com circuito de entrada e saída onde e conectado com um computador para ser 

programado via integrated development environment (IDE), utilizando uma linguagem 

em C/C++. 

Igual ao um computador o arduino pode ser usado para criar robôs limitados de 

diversas funções especifica, esses projeto e composto com dois robôs que tem a 

forma de um mini carrinho, sendo um deles tem a função de aspirar e anda de forma 

autônomo, o segundo tem a função de ensaboar o chão com sabão liquido com 

controle de vazão, controlado através de um aplicativo criado apenas para celulares 

androide no site AppIventor2. Arduino UNO R3 como controlador, fios jumper para 

interligar todos os terminais em uso, protoboard para evitar contatos com soldas e de 

fáceis acessos para manutenção, transistor 7805 seve para regulador de Tensão de 

10V para 5V para alimentar peças eletrônica que depende dessa tensão evitando que 

seja alimentado pelo  o arduino que resiste ate 0,5 amperes preservando a plataforma 

controladora, capacitores para auxiliar o transistor com qualidade na energia, Bluetooth 

H-06 que tem a função da comunicação entre o celular e o Uno R3. 

 

METODOLOGIA 

Primeiramente os acadêmicos estudaram as dificuldades para a realização do 

trabalho. Pesquisaram projetos parecidos, onde cada um explicavam os métodos, e 

compartilhavam ideias, o que ajudou mais ainda no aprendizado. Depois foram 

anotados os materiais e componentes a serem comprados. Com a lista na mão e as 

ideias praticamente finalizadas, compraram e colocaram em teste. O trabalho será 

apresentado entre os dias 23 a 25 na faculdade Católica do Tocantins, onde será 

realizada a VIII jornada de iniciação cientifica e expansão. A ideia é mostrar a 

facilidade que podemos obter no dia a dia com essa plataforma, onde podemos 

através do aplicativo celular ligar e desligar lâmpadas e demais aparelhos eletrônicos 

residenciais, o que na pratica otimiza muito o tempo, ajuda na praticidade e facilidade 

de locomoção em cada residência. Um exemplo é uma pessoa foi deitar e quando 

chega no quarto esquece que deixou a luz da área ligada, em vez de voltar todo o 

caminho, ela pega seu aparelho celular e desliga a luz da área deitada em sua cama. 

Esse projeto pode ajudar os acadêmicos mais novos no curso a terem ideias mais 

inovadoras e até mesmo deixar cada um mais motivado a pesquisar, pois sabem que 

a instituição tem esse tipo de evento todo ano, onde podem demonstrar em exposição 

todo seu trabalho.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

No primeiro momento não tivemos o resultado que esperamos, queimamos 

equipamentos, não compramos a quantidade suficiente de equipamentos e também a 

dificuldade para encontrar os equipamentos. Uma das dificuldades foi a programação 

da placa arduino através do IDE e depois da placa programada conectamos ela com 

a placa do bluetooth onde era para haver alimentação, mas ocorreu que foi encontrado 

defeito(mal contato) entre os relês. A maior dificuldade encontrada foi conectar todos 

esses equipamentos, pois não sabíamos que a programação que estava faltando 

fichar o circuito. Logo depois que achamos esse defeito, foi feito um novo código para 

o arduino e compramos outra placa bluetooth para conectar com mais precisão. Entre 

varias conversas percebemos que deveríamos ter planejado com mais detalhe, pois 

no final ficou um pouco mais caro. Conseguimos finalizar o trabalho a tempo e com 

varias ideias para trabalhos futuros, onde vamos planejar com mais cuidado.  

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que para os acadêmicos responsáveis pelo projeto, que foi ótimo todo 

conhecimento adquirido ao decorrer desse tempo, tanto nas partes dos materiais 

físicos: placas, fios, cabos, materiais de conexão. Quando também na parte de 

software, onde aprendemos sobre os códigos em C e C++, configurações bluetooth e 

aplicativos de celulares. Todo esse conhecimento devemos também aos professores 

que nos auxiliaram, contribuindo bastante para o projeto aqui apresentado.  
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RESUMO 
Este estudo teve como objetivo apresentar reflexões sobre os saberes docentes 
relacionadas ao discurso da competência, apresentando elementos essenciais para 
o desempenho docente no cenário nacional e internacional atualmente. Com o forma 
de pesquisa utilizou-se a pesquisa bibliográfica, com foco principal em artigos e 
livros. Com este estudo pode-se considerar que saber docente não possui uma 
escala final de conclusão, e que esta, deve ser construída no decorrer do tempo, 
partindo do entendimento da não sobreposição de saber, e sim, da construção e 
agregação do saber, adaptando-se este a cada realidade, ou cada nível e educação 
a qual o professor está envolvido, seja ela na educação fundamental, no ensino 
médio, ou no ensino superior 
 
Palavras-chave: Saber docente, Competência docente, Didática docente 
  
INTRODUÇÃO 

 
O trabalho docente surge em um contexto em que a concepção de educação 

está relacionada ao processo em que os indivíduos empreendem sua trajetória 
pessoal no projeto coletivo, assimilando a cultura como uma tarefa essencial na 
sociedade humana. Esse processo iniciou-se primeiramente por impregnação cultural, 
isto é, por “assimilação e intercâmbio de valores culturais, de normas de vida coletiva, 
de representação simbólica etc” 

Discorrer sobre competência de professores implica compreender quais são os 
saberes docentes e quais expectativas se criam em torno do desempenho deles. 
Refletir sobre esses saberes significa analisar, à luz de concepções teóricas, sua 
função, seu significado e sua representação social (TARDIF, 2002;), e o rumo que 
esses saberes estão tomando no cenário educacional contemporâneo (GATTI E 
BARRETO, 2009). 

O saber docente, de acordo com Tardif (2002), é um saber plural, estratégico 
e desvalorizado. As tarefas dos pesquisadores e educadores não são as mesmas, 
enquanto os primeiros dedicam-se à produção dos saberes, os segundos apenas a 
tarefa de transmissão. Entretanto, os saberes docentes não se reduzem apenas à 
função de transmissão dos conteúdos constituídos, mas a diferentes saberes oriundos 
da formação profissional, curricular e experiencial. 

Este estudo possui como objetivo apresentar reflexões sobre os saberes 
docentes relacionadas ao discurso da competência, apresentando elementos 
essenciais para o desempenho docente no cenário nacional e internacional 
atualmente. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 Este estudo teve como objetivo apresentar reflexões sobre os saberes 
docentes relacionadas ao discurso da competência, apresentando elementos 
essenciais para o desempenho docente no cenário nacional e internacional 
atualmente. A pesquisa bibliográfica foi utilizada como único recurso para estruturação 
deste trabalho. Por meio dela foi consultados periódicos, dissertações de mestrado, 
teses de doutorado, e livros. Por meio da pesquisa bibliográfica foi possível elencar 
os subtítulos e o conteúdo apresentado neste estudo, bem como a organização das 
ideias para a discussão teórica apresentada.   
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para Tardif (2002) os saberes da formação profissional estão relacionados aos 
diversos saberes, entre eles o pedagógico, que se apresenta como “doutrinas ou 
concepções provenientes de reflexões sobre a prática educativa no sentido amplo do 
termo, reflexões racionais e normativas que conduzem a sistemas mais ou menos 
coerentes de representação e de orientação da atividade educativa”. 

Além desses saberes, a prática docente contempla ainda saberes selecionados 
pela universidade, que podem ser chamados de saberes disciplinares. Já os saberes 
curriculares são apropriados ao longo de sua carreira, onde são apresentados sob a 
forma de programas escolares que os professores devem aprender e aplicar. Os 
saberes experienciais são adquiridos no exercício de suas funções, eles são 
incorporados sob a forma de habitus e habilidade, como saber-fazer e saber ser.  
 Tardif (2002) caracteriza os saberes profissionais dos professores a partir 
dessa perspectiva epistemológica. A primeira mencionada é que esses saberes são 
temporais, eles são adquiridos conforme o tempo, provém tanto de sua história de 
vida escolar, quanto de sua prática profissional e do seu desenvolvimento na carreira 
que envolvem as dimensões identitárias e de socialização profissional.  

A segunda característica é que esses saberes são plurais e heterogêneos, pois 
provêm de diversas fontes. Os professores fazem uso de muitas teorias, concepções 
e técnicas. Os saberes profissionais também são personalizados e situados. Os 
professores não são somente sistemas cognitivos, eles são atores sociais inseridos 
em um contexto com emoção, corpo, poderes, personalidade e cultura. E por fim, os 
saberes docentes carregam consigo as marcas do objeto de trabalho que são seres 
humanos, e, portanto, exige do professor o conhecimento e compreensão das 
particularidades individuais e contextualizadas dos alunos. O saber profissional deve 
compreender também sempre um componente ético e emocional. Quanto aos 
professores ocuparem uma posição socialmente desvalorizada no campo dos 
saberes, Tardif (2002) explica que isso acontece devido aos saberes disciplinares e 
curriculares que os professores transmitem não serem um saber cuja definição e 
seleção seja de sua responsabilidade. O professor não controla o processo de 
definição e seleção dos saberes que a escola e a universidade transmitem. Nessa 
perspectiva, os professores poderiam ser comparados a técnicos e executores 
destinados à tarefa de transmissão de saberes. Seu saber específico estaria 
relacionado com os procedimentos pedagógicos de transmissão dos saberes 
escolares. Em resumo, seria um saber da pedagogia ou pedagógico. (TARDIF, 2002, 
p.41). 
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Os saberes práticos ou experimentais constituem os fundamentos da 
competência do professor. No exercício diário da função docente as múltiplas 
interações não surgem a partir de passíveis definições acabadas, mas exigem 
improvisação e habilidades pessoais, como desenvoltura para enfrentar situações 
variáveis. Isso faz com que se trace uma personalidade profissional, manifesta através 
de um saber ser e um saber fazer pessoal profissional validado pela experiência 
cotidiana. Esses saberes práticos possuem três objetos: as interações que o professor 
estabelece com os demais atores; as diferentes normas e deveres cujo trabalho deve 
submeter e a instituição possuidora de funções diversificadas. Esses saberes 
experienciais podem ser parcialmente objetivados através da sistematização em um 
discurso que seja capaz de informar ou de formar outros docentes e oferecer uma 
resposta a seus problemas. A objetividade também pode ocorrer quando os saberes 
experienciais são tomados como base para estabelecer uma relação crítica com os 
saberes disciplinares, curriculares e da formação profissional, estabelecendo uma 
avaliação de outros saberes. O saber docente é heterogêneo, pois é formado de 
diversos saberes provenientes das instituições de formação, da formação profissional, 
dos currículos e da prática cotidiana. Seguindo essa mesma vertente, Novaes (2013) 
investe na concepção de que os saberes docentes, por terem um caráter formador e 
coletivo são, portanto, dialógicos (com base na concepção de Bakhtin), históricos e 
socialmente construídos (baseado no termo de cotidiano de Heller). Referindo-se ao 
caráter dialógico do saber docente, Novaes (2013) mostra que trabalho do professor 
é submetido, no dia a dia, a uma grande variedade de fontes de conhecimento. A 
docência se expressa de fragmentos de vozes que provêm de distintas fontes 
temporais e espaciais.  

Carneiro e Sarti (2006), explora que o ensino é composto por dimensões 
complexas. Essa complexidade é derivada de dimensões temporais, espaciais, 
organizacionais, relacionais, linguísticas e instrumentais. A tarefa consiste em uma 
tensão entre dois polos batizados de dramática e de engenharia por Gilles Ferry. A 
dramática consiste na improvisação, em uma negociação em uma situação particular, 
já a engenharia consiste naquilo que é reprodutível, ou seja, naquilo que é rotineiro. 
Tardif (2002) aponta os componentes da profissionalidade docente, a partir do ponto 
de vista da formação são: - Competências éticas: capacidade de se posicionar como 
cidadão frente aos alunos com certa concepção das relações entre os homens; - 
Saberes científicos e críticos: ter conhecimentos científicos e transformá-los em 
objetos de ensino; - Saberes didáticos: aquisição de um domínio de saber escolar, 
podendo ser domínios disciplinares, transdisciplinares, transdisciplinares ou 
transversais; - Competências dramáticas e relacionais: aquisição de competências 
corporais, de estar atento ao que ocorre e dominar a agressividade e improvisar; - 
Saberes pedagógicos: conhecimento sobre trabalho em grupo na sala de aula e 
organização espaço temporal, saber fazer planos de aula e possuir técnicas de 
observação, de documentação e de avaliação; - Competências organizacionais: 
habilidade para relacionar-se com as metodologias de trabalho coletivo local e de 
incentivo às suas relações com o meio. 

Tardif (2002) acredita no pleno desenvolvimento da profissionalidade docente, 
mas, por outro lado, acredita que é ilusório atingi-la limitando-se somente no plano 
dos saberes, pois isso exige a institucionalização de uma parceria entre professores, 
corpos universitários e responsáveis pelos sistemas educacionais. Dessa forma, os 
saberes experienciais terão reconhecimento quando os professores demonstrarem 
suas próprias ideias sobre os saberes curriculares e disciplinares. Os professores têm 
que possuir capacidades de auto-desenvolvimento reflexivo, que dê um suporte ao 
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conjunto de decisões que são chamados a tomar no dia a dia, não apenas no interior 
das salas de aula, mas também no conjunto da organização escolar [...] a nova 
autonomia tem que ser feita de inter-relações, de redes e de partilhas, de um esforço 
de construção dinâmica desenvolvido no interior e no exterior da profissão docente. 
Mas tendo sempre como pressuposto uma atitude de emancipação, e não da 
submissão (SOUZA, 2006). 

O modelo de competência se destaca, segundo Dubar (1999), porque é uma 
concepção que valoriza não só as habilidades profissionais e os conhecimentos 
teóricos do profissional, mas também as relações que esse profissional estabelece 
com o trabalho e a empresa. 

Como aponta Dubar (1999), a investida do gerenciamento social impôs o termo 
competência ao invés de qualificação, pois estabelece uma relação direta com a 
competitividade e com as qualidades gerenciais e relacionais. A competência abrange 
um conjunto de estereótipos como dedicação, confiança e empenho, discurso esse 
que deve ser interiorizado. 

A França foi marcada, na década de 80, pela ruptura com o fordismo, que era 
o antigo compromisso social baseado na negociação entre parceiros sociais, que tinha 
a qualificação como um dos pontos capitais, e início de um discurso sobre 
gerenciamento social, que tinha como chave da competitividade a gestão dos recursos 
humanos, tendo a competência como base de um novo modo de gestão. 

Os elementos desse modelo da competência, que Dubar menciona, são cinco:  
1) novas normas de recrutamento (privilégio do nível do diploma, causando 
desclassificações na contratação e aumentando as dificuldades de integração dos 
"baixos níveis"); 2) valorização da mobilidade e do acompanhamento individualizado 
de carreira; 3) novos critérios de avaliação (valorização de qualidades pessoais e 
relacionais, como responsabilidade, autonomia, trabalho em equipe); 4) o incentivo à 
formação contínua (peça-chave nesse novo requisito da mobilização que é a 
formação, representada por vezes como "inovadora", formada pela própria empresa, 
em relação estreita com sua estratégia e cujo primeiro objetivo é a de transformar as 
identidades salariais);5) Desabono dos antigos sistemas de classificação 
(multiplicação de fórmulas de individualização dos salários e de experimentações de 
mobilidade horizontal possibilitando a manutenção no emprego). Esse modelo da 
competência serve, nessa perspectiva, para significar o caráter fortemente 
personalizado dos critérios de reconhecimento que devem permitir recompensar cada 
um em função da intensidade de seu empenho subjetivo e de suas capacidades 
"cognitivas" em compreender, antecipar e resolver os problemas de sua função que 
são também os de sua empresa” (DUBAR, 1999, s/p.). 

Dubar mostra que esse modelo não é exclusivo e pode conviver com outros, e 
que ainda não é possível afirmar que ele seja o modelo mais eficiente 
economicamente e nem o mais satisfatório socialmente, trata-se de uma “concepção 
das relações de trabalho e da organização que valoriza a empresa, o contrato 
individual de trabalho, a troca de uma "mobilização" pessoal (commitment) contra 
marcas de reconhecimento (inclusive salariais), a integração forte numa organização 
hierárquica” (DUBAR, 1999, s/p.). 

 
 
CONSIDERAÇÕESF FINAIS 

 
Pode-se perceber com este esboço que a averiguação dessa temática tem 

possibilitado levantar um caminho de pesquisa relacionado aos saberes e à formação 



 

 
565 

de professores, crescido com propriedades próprias, mas em ritmo com uma 
tendência internacional no campo das pesquisas sobre o ensino e sobre os docentes. 
De certa maneira, o repensar a percepção da formação dos professores, que até a 
recente tempo objetivava a capacitação destes, por meio da transmissão do 
conhecimento, com o objetivo de que “aprendessem” a operar eficazmente na sala de 
aula, vem sendo trocado pela abordagem de analisar o exercício que este professor 
vem desenvolvendo, realçando a temática do saber docente e a investigação de uma 
base de conhecimento para os docentes, considerando os saberes da experiência. 
Tardif (1999), considerando o modelo aplicacionista da escola, oferece algumas 
probabilidades promissoras nesse campo de estudo para os pesquisadores 
universitários que atuam na área de desenvolvimento de professores: seja na 
preparação de um repertório de conhecimentos para o ensino, abalizado no estudo 
dos saberes profissionais dos docentes tais como estes movimentam e utilizam em 
diversos contextos do trabalho diário, seja na introdução de dispositivos de 
desenvolvimento, ação e pesquisa que componham os saberes e as caminhos da 
carreira no meio docente. Mas que sejam benéficas para os docentes em sua prática, 
na procura de uma ruptura da lógica disciplinar da escola universitária que, 
fragmentando os saberes, antepara a socialização profissional e, por fim, respeitada 
pelo autor como a mais imperativa, seria a ponderação da sua própria prática de 
ensino pelo docente universitário de forma a tornar mínimo o despenhadeiro existente 
entre as “conjecturas professadas” e as “conjecturas praticadas”. 
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RESUMO 
O trabalho tem por objetivo descrever o nível de qualidade na prestação de serviços 
de uma empresa autopeças na cidade de Porto Nacional -TO. Para tanto a 
metodologia utilizada será uma pesquisa bibliográfica em revistas, artigos, teses e 
trabalhos já publicados sobre a temática e uma pesquisa de campo quantitativa para 
através de um questionário verificar a percepção da qualidade de serviços. O 
desenvolvimento da fundamentação teórica possibilitou tornar os assuntos tratados 
mais claros, referentes à escala SERVQUAL, como tangibilidade, confiabilidade, 
receptividade, segurança e empatia, sendo utilizadas citações em diversos momentos 
no trabalho para maior consistência no tema tratado. Este modelo de pesquisa é 
utilizado para avaliar a qualidade dos serviços prestados por uma determinada 
empresa.  
 
Palavras-chave: Servqual. Qualidade. Serviços. Atendimento. Autopeças. 
  

INTRODUÇÃO 
 
Semanalmente milhões de veículos de diversas marcas são vendidos no 

mundo. Isso faz da indústria automobilística uma das principais engrenagens da 
economia mundial.  Nesse mercado, as oficinas mecânicas desempenham um papel 
de grande importância. 

Conforme Eleutério (2002, p. 1) “o crescimento do setor de serviços tem 
evidenciado a importância de as empresas dedicarem maior atenção à qualidade com 
que seus serviços são prestados”. Nesse sentido pode-se entender que se faz 
necessário para uma empresa que presta serviços mecânicos se adaptar as 
mudanças impostos pelo mercado. 

A prestação de serviços por ser uma atividade em que o produto principal é 
fruto de um contato direto com o cliente, haja vista que a venda de peças e demais 
subsídios seja também de grande relevância. A excelência no contato com esse 
cliente será sempre um fator crítico para o sucesso da empresa, que estando 
preparada de maneira técnica e principalmente cultural para aplicar novas ideias e 
ferramentas, que possibilitem um enfoque na qualidade total, poderá aumentar sua 
receita e fidelizar seus clientes. 

A gestão da Qualidade consegue melhorar o desempenho, elaborando 
processos de informações internos e externos que possam contribuir na tomada de 
decisões rápidas e seguras. A dinâmica do ambiente concorrencial e o problema de 
sobrevivência exigem que as empresas assimilem, adotem e incorporem novas 
técnicas e tecnologias que permitam a obtenção de diferenciais que possam superar 

mailto:flavio@catolica-to.edu.br


 

 
567 

a concorrência e atingir o consumidor com mais eficácia, aumentando a receita da 
empresa e fidelizando os clientes.  

Com a inserção de ferramentas da qualidade o administrador estará mais 
preparado para enfrentar os desafios do mercado e tomar decisões mais sábias para 
sua empresa.  

A qualidade na prestação de serviços visa o alcance da satisfação do cliente 
através de um processo de melhoria contínua dos serviços gerados pela empresa. A 
qualidade total tem como necessidade a participação de todos os membros da 
empresa, incluindo supervisores, gerentes, trabalhadores e seus executivos, na busca 
do objetivo de melhoria contínua dos produtos e serviços.  

É importante ressaltar a continuidade do processo da qualidade na prestação 
de serviços, tendo em vista a sobrevivência da organização. A maior dificuldade está 
no comportamento do consumidor, pois suas necessidades mudam constantemente 
e o esforço visando o aperfeiçoamento diante de situações que se modificam torna 
mais difícil a excelência na prestação dos serviços. 

O principal agravante das referidas mudanças, e a concorrência que para 
vencê-la, será necessário mudar o diferencial da empresa para realização de 
conquistas no mercado. 

Com essa mudança devemos conseguir ter clientes satisfeitos e uma boa 
qualidade no atendimento. 

Pensar sobre a qualidade na prestação de serviço não é somente voltada para 
a satisfação do cliente, como também na realização de serviços como: venda, pós-
venda, suporte ao cliente e ao colaborador, incentivos motivacionais ao colaborador. 

Diante desse exposto, questiona-se: Qual o nível de satisfação do cliente em 
relação a qualidade na prestação de serviços em uma empresa de autopeças na 
cidade de Porto Nacional -TO? 

  

MATERIAL E MÉTODOS  
O tipo de pesquisa utilizado é pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica 

para criar um suporte teórico. De acordo com Gil (2009, p.11) a pesquisa bibliográfica 
é utilizada para a criação de opinião cientifica por parte do pesquisador. E segundo 
com Marconi e Lakatos (2013) a pesquisa quantitativa é aquela que supõe contato 
direto com o ambiente e situação que se está investigando e envolve a obtenção de 
dados descritivos. 

Quanto a bibliográfica trata-se de pesquisas em bibliografias já publicadas em 
revistas, artigos na internet, livros, imprensa escrita. De acordo com Marconi e Lakatos 
(2013) a pesquisa bibliográfica é considerada o primeiro passo de uma pesquisa 
científica. 

Referente aos objetivos a pesquisa se classificará como descritiva. O objetivo 
da pesquisa descritiva é obter informações sobre uma população. Para Vergara 
(2010) a pesquisa descritiva pode esclarecer relações entre variáveis e definir sua 
natureza. As pesquisas descritivas apresentam as características de determinada 
população ou fenômeno. Por exemplo, a distribuição por idade, sexo, procedência, 
nível de escolaridade, estado de saúde física e mental entre outras.  

Quanto aos procedimentos técnicos o estudo se classifica como pesquisa de 
campo. A pesquisa de campo segundo Marconi e Lakatos (2013) é aquela utilizada 
com o objetivo de conseguir informações e conhecimentos sobre um problema, para 
o qual se busca uma resposta.  
É uma pesquisa de campo porque coleta dados primários na organização objeto de 
estudo. Para Gil (2009, p. 53) o estudo de campo “procura o aprofundamento das 
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questões propostas, focalizando uma comunidade, que pode ser de trabalho, de 
estudo, de lazer ou voltada para qualquer outra atividade humana”. Na pesquisa de 
campo, é enfatizada a importância de o pesquisador ter uma experiência direta com 
a situação de estudo. Foi utilizado o modelo serviqual. O modelo SERVQUAL é 
constituído por 22 itens que compõem as cinco dimensões ou determinantes da 
Qualidade. E o emprego do SERVQUAL é realizado em duas etapas: na primeira 
etapa são mensuradas as expectativas dos clientes e, na segunda etapa, são 
mensuradas as percepções dos clientes em relação ao serviço prestado. Neste 
estudo, as amostras de cada levantamento foram compostas de 31 clientes de 
serviços de uma autopeça na cidade de Porto nacional, envolvendo homens e 
mulheres de díspares faixas etárias, que tinham ensino médio concluído. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos 31 clientes entrevistados, sendo 52% do sexo masculino e 48% 
correspondem ao sexo feminino. Com isso é se possível afirmar que se trata de uma 
distribuição bastante harmônica.  Observando a faixa etária, nota-se que a clientela é 
variada, mas a faixa etária predominante é de 30 a 40 anos (gráfico 2), isso pode ser 
interpretado como um sinal de confiabilidade maior, pois nessa faixa, se encontram 
as pessoas que já possuem uma família e que por esse motivo zelam mais pela 
segurança em seu automóvel.  na representação de dados, que 39% dos 
entrevistados possui o ensino médio, 35% ensino superior, 16% ensino fundamental 
e 10% pós-graduação. constatou-se que 42% dos clientes ganham mais de 5 salários, 
29% de 4 a 5 salários, 26% de 2 a 3 salários e apenas 3% um salário mínimo.  
Perguntado se a empresa tem equipamentos e serviços adequados, 58% dos 
entrevistados estavam satisfeitos, 19% parcialmente satisfeito, 13% insatisfeitos e 
10% totalmente satisfeito, não teve pontuação para totalmente insatisfeito. Em relação 
ao ambiente físico da empresa, os clientes consideraram 39% muito satisfeitos, 32% 
parcialmente satisfeito, 16% insatisfeito e 13% totalmente satisfeito. verificou-se que 
a variável aparência dos funcionários teve 45% parcialmente satisfeito, 29% muito 
satisfeito, 16% totalmente satisfeitos e 10% insatisfeito. A pesquisa não apresentou 
clientes totalmente insatisfeito em relação à aparência dos funcionários. Em relação 
aos materiais da empresa se são associados com o serviço, 39% estão muito 
satisfeitos, 39% parcialmente satisfeito, 16% totalmente satisfeito e 6% insatisfeito. 
Em relação a confiabilidade, e se o cliente quando tem um problema a empresa 
demonstra interesse em atende-lo, os dados estão representados no gráfico 9 como, 
45% muito satisfeito, 26% totalmente satisfeito, 19% parcialmente satisfeito, 10% 
insatisfeito. Não houve nenhum cliente totalmente insatisfeito.  No que tange a 
receptividade, os clientes consideram 42% parcialmente satisfeito, 29% totalmente 
satisfeito, 19% muito satisfeito e 10% insatisfeito considerando que os funcionários 
dizem exatamente aos clientes quando o serviço será prestado. Dados demonstram 
muita satisfação se somados os itens perfazendo um total de 90% de clientes 
satisfeitos. Com relação a boa vontade em ajudar seus clientes. No gráfico 15, 39% 
parcialmente satisfeito, 32% muito satisfeito, 23% totalmente satisfeito, 6% 
insatisfeito. Freemantle (2011) diz que o cliente é a pessoa com quem você está 
tratando no momento e a quem você está tentando ajudar. Por isso, deve-se dar maior 
atenção possível ao cliente. Em relação a empativa, os dados do gráfico 21 foram 
representados pelos seguintes dados, 32% muito satisfeito, 36% parcialmente 
satisfeito, 26% totalmente satisfeito, 6% insatisfeito, e não houve nenhum cliente 
totalmente insatisfeito. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A competitividade do mercado aumenta a cada instante, surgindo à 
necessidade das empresas em atrair e tentar manter a fidelidade dos seus clientes, e 
para alcançar estes objetivos, as empresas utilizam-se da qualidade do serviço. 

O estudo teve por objetivo descrever o nível de qualidade na prestação de 
serviços de uma empresa autopeças na cidade de Porto Nacional.  

Percebe-se, portanto, a importância de se levantar as informações da 
qualidade de serviços prestados para tomada de decisões. O desenvolvimento da 
fundamentação teórica possibilitou tornar os assuntos tratados mais claros, referentes 
à escala SERVQUAL, como tangibilidade, confiabilidade, receptividade, segurança e 
empatia, sendo utilizadas citações em diversos momentos no trabalho para maior 
consistência no tema tratado. 
Este modelo de pesquisa é utilizado para avaliar a qualidade dos serviços prestados 
por uma determinada empresa. Baseado nos resultados da pesquisa foi possível 
verificar o nível de satisfação de clientes e permitiu conhecer o perfil dos seus clientes. 
No total da escala, o nível de clientes satisfeitos alcançou o nível de 88% (oitenta e 
oito por cento). 
Dessa forma em relação ao nível de satisfação dos clientes da empresa demonstra 
que a mesma vem atendendo as necessidades dos usuários visto que a busca da 
qualidade é uma condição imposta tanto pelo mercado como melhoria continua dos 
processos internos, metas e organização empresarial. 
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RESUMO 
Este estudo tem como objetivo relatar as práticas de Marketing Digital nos consultórios 
odontológicos de Porto Nacional - TO. Trata – se de um estudo bibliográfico, 
exploratório, com abordagem quantitativa e caráter descritivo. Foi aplicado um 
questionário estruturado com perguntas objetivas e claras. O tipo de amostragem 
trabalhada, é a probabilística aleatória simples; a população do estudo foi constituída 
por aproximadamente 32 consultórios odontológicos, após a realização do cálculo do 
erro amostral, observou - se como taxa de resposta a aplicação dos questionários em 
18 clínicas odontológicas em Porto Nacional. Com base nos resultados pode–se 
concluir que alguns consultórios odontológicos na cidade pesquisada, utilizam o 
Marketing Digital e todos seus componentes para propagação de seus serviços e 
visibilidade de sua empresa, porém, muitos outros consultórios preferem o modo 
tradicional para se manter no mercado, sem a utilização do Marketing Digital. 
 
Palavras – chave: Marketing Digital. Odontologia. Código de Ética 
 
INTRODUÇÃO 
 

Com a globalização da economia e a competitividade, a cada dia mais presente 
no mercado de Odontologia, os cirurgiões-dentistas estão passando por um processo 
marcante de transformação em seus ideais e métodos profissionais, nele incluída a 
imprescindível necessidade de permanente evolução. 

O segmento de odontologia é o que mais vem se destacando dentre outros, 
serviço este; que à medida que a economia se desenvolve, maior importância adquire 
esta área (FITZSIMMONS;FITZSIMMONS, 2005). Nos últimos 20 anos, o aumento do 
interesse cresceu, à medida que se reduzem as possibilidades de diferenciação de 
produtos, levando as empresas a desenvolverem vantagens competitivas centradas 
na oferta ampliada de serviços (PINTO, 2004; ROCHA e SILVA, 2006).  

De acordo com a ABIMO (2017), o mercado de odontologia brasileiro é visto 
como referência, pois é um grande mercado no mundo, porém, ainda tem um grande 
potencial e a perspectiva é de contínuo crescimento. 

Dados estatísticos do Conselho Federal de Odontologia CFO (2013) apontam 
para a existência de 249.690 cirurgiões-dentistas no Brasil.  

É de fundamental importância para a sobrevivência profissional do cirurgião-
dentista moderno, decidir acertar na melhor ferramenta para competir. Uma dessas 
ferramentas pode ser o Marketing Digital, pois trata–se de um dos mecanismos de 
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relevância para a solução de problemas de competitividade da classe odontológica, 
estabelecendo relações entre cirurgiões – dentistas e paciente. Na prática 
odontológica, essa ferramenta pode ser considerada o processo de chamar pacientes 
ao consultório, utilizando plataformas digitais e outras formas de comunicação para 
conquista e satisfação dos clientes sem ferir o código de ética da profissão.  

O que vai determinar como o marketing traça estratégias seja usando 
plataformas digitais ou tradicionais é como as pessoas as utilizam e se comportam 
nessas plataformas. Considerando o exposto questiona–se: Quais são as práticas de 
Marketing digital utilizadas pelos consultórios odontológicos em Porto Nacional? 

Para responder a essa pergunta este estudo possui como objetivo: Relatar as 
práticas de Marketing digital nos consultórios odontológicos de Porto Nacional-TO. 

 
 

MATERIAL E MÉTODOS  
 
O presente estudo caracterizou-se como bibliográfico, pois tem o intuito de 

obter informações sobre o tema e o segmento estudado, procurando explicar a partir 
de referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses. Também 
tratou-se de um estudo exploratório e descritivo, pois, ao mesmo tempo em que 
aprofundou o conhecimento sobre o tema, buscou o recolhimento de dados visando 
proporcionar a quantificação de clínicas odontológicas que utilizam o Marketing 
Digital.  A abordagem escolhida foi a quantitativa, pela forma de análise dos resultados 
em formato de gráficos, sendo aplicado um questionário estruturado para obter 
informações numéricas sendo interpretadas estatisticamente. O tipo de amostragem 
que foi trabalhada, é a probabilística aleatória simples. 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Visando a melhoria de atuação no mercado de trabalho, empresas e Cirurgiões-

dentistas têm se preocupado cada vez mais em utilizar as ferramentas de marketing, 
pois buscam neste método o sucesso profissional e a obtenção de novos clientes.  

Para apresentar seus serviços, a empresa, não basta apenas utilizar a 
propaganda, os jornais, revistas, logomarca, outdoors, como únicos meios de 
prospectar clientes. Há vários outros métodos; mas a maior preocupação, não é só o 
investimento em publicidade, implica muitas outras coisas; deve – se utilizar o 
marketing de maneira que não venha ferir o código de ética da profissão sendo uma 
das principais precauções a se tomar. 

O Código de Ética Odontológico, em seu capítulo XIV, art. 32 da seção I, traz 
que os anúncios, propagandas e publicidade, desde que sejam obedecidos o que rege 
esse código, poderão ser feitos, sendo imprescindível a veracidade do conteúdo, bem 
como decência, respeitabilidade e honestidade (BRASIL, 2006). 

O marketing digital na odontologia, facilita, diversifica, expande novos leques 
de opções e alcança os clientes alvos, mas não basta aplica –lo chamando a atenção 
de seus clientes e não saber retê – los, além disso os cirurgiões dentistas devem estar 
preparados para a grande demanda de pacientes novos. Não basta ter a tecnologia, 
é de primordial importância usa – la a seu favor de maneira adequada. 

Dessa maneira evidencia – se fortemente que o profissional deve ter sempre 
em mente que o mesmo é responsável por tudo que se veicula para as pessoas a 
respeito dele próprio, por ainda haver muitas restrições em relação a divulgação, a 
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atenção e o cumprimento de todas as normas e leis é de vital importância para 
sobrevivência não só do negócio empresarial em si, mas para se manter como um 
profissional digno de seu CRO.  

Em relação aos meios de divulgação utilizados na empresa pesquisada pode-
se observar que, no Gráfico 1, cerca de 5% dos profissionais utilizam folders como 
meio de divulgação da empresa, outros 5% utilizam banners, 0% não utilizam 
cartazes, 8% deles usam Outdoors para maior visibilidade de suas clínicas e 
procedimentos realizados, 13% usam panfletos para divulgação, 18% realizam 
anúncios. 

 
Já, 28% dos participantes usam as redes sociais como ferramenta importante 

de exposição de seus serviços, sendo que 8% deles utilizam as mídias digitais como 
veículo de comunicação e prospecção de seu público alvo, entretanto, 10% afirma  
que usam outros métodos para divulgação da empresa, como, o conhecido boca – 
boca, indicações de um cliente para outro e os 5% restantes não realizam nenhum 
método de divulgação da empresa. 

 
Analisado os métodos para fidelizar e atrair os clientes, onde 20% dos 

participantes fazem promoções, podendo ser de serviços prestados ou produtos 
ofertados, outros 20% utilizam brindes diversificados para atrair seus clientes, 16% 
deles utilizam a propaganda, 28% utilizam outros métodos como, atendimento de 
qualidade com agilidade, transparência, produtos de qualidade e outros mais, sendo 
que 16% não utiliza nenhuma dessas formas, pois afirmam que não deve ser utilizados 
tais métodos a cima citados para fidelizar seus clientes. 

 A não utilização se dá por que há certo receio e falta de informação relacionado 
ao código de ética e as publicações. (Las Casas, 2009, p.39) aponta que a fidelização 
ocorre quando, após um determinado período de tempo, tiver havido ou sido planejado 
uma continuidade nas ações da informação, bens ou finanças entre dois parceiros 
comerciais. Esclarece o autor que existem inúmeras ferramentas utilizadas, dentro do 
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relacionamento de marketing, na busca da fidelização do cliente, mas considera a 
elaboração de estratégias personalizadas para cada empresa.  

 
Quando questionamos no que concerne o nível de conhecimento sobre o 

código de ética que o odontólogo possui em relação a publicidade, no Gráfico 3 é visto 
que cerca de 67% dos participantes possuem conhecimento profundo do assunto, e 
33% conhecimento raso e 0% não possui nenhum conhecimento. Muitos dos 
participantes gerem seus consultórios por modelos aleatórios do que podem ou não 
publicar de acordo com a concorrência, e não pelo devido conhecimento do código de 
ética odontológico. Segundo (Kotler 2000), “Toda empresa tem inevitavelmente de 
assumir o papel de comunicadora e promotora. Para muitas empresas, o problema 
não é comunicar, mas o que dizer, para quem dizer e com que frequência fazê-lo”. 

Pode – se então observar que Kotler defende que além da necessidade de 
comunicação, grande parte das empresas não sabem exatamente como utilizá-la, ou 
não possuem conhecimento profundo sobre o assunto.  

 Outro aspecto importante a se ressaltar é que, por estar direcionando este 
trabalho para a área odontológica, deve-se atentar ao código de ética da odontologia, 
o qual a maioria dos profissionais, por desconhecimento, infringe ao publicar 
conteúdos vedados pelo código.  

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Pode-se perceber como o marketing digital se relaciona com o marketing, 
caracterizando-se como uma adaptação das propriedades do próprio marketing a 
partir da internet e das ferramentas e tecnologias digitais, constata - se no estudo, que 
vários consultórios odontológicos utilizam o Marketing digital e tudo o que o compõem, 
para propagação de seus serviços, visibilidade de sua empresa, relacionamento com 
os clientes, facilidades e várias funcionalidades que o Marketing pode oferecer. 
Concomitantemente muitos outros consultórios preferem o modo tradicional para se 
manter no mercado, sem a utilização do Marketing Digital, permanecendo muitas 
vezes na mesmice de quando inseriu - se no mercado, sem fazer atualizações no 
atendimento, sem praticidades nos serviços ofertados e principalmente sem inovar a 
forma de gerir a empresa. Conclui-se que o marketing digital se configura como um 
elemento fundamental na estruturação e consolidação do posicionamento de 
profissionais liberais a partir do meio o digital. 
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RESUMO 
O clima organizacional é um dos elementos de maior relevância para o andamento da 
empresa, pois o mesmo está relacionado com o convívio, relacionamento, 
comportamento, desejos, vontades e necessidades de seus colaboradores. Deste 
modo, é importante que as organizações se preocupem e se atentem para tais fatores, 
os quais podem influenciar nos rendimentos de seus colaboradores como nos 
resultados da empresa. O presente estudo tem como objetivo avaliar o clima 
organizacional no contexto dos servidores da Superintendência de um Banco público 
na cidade de Palmas – TO. Para tanto, foram realizadas pesquisas bibliográficas, 
exploratória, descritivas e um estudo de campo com os colaboradores da organização 
em questão. A coleta de dados foi aplicada para quinze colaboradores, sendo 
analisada por meio da aplicação de questionário, o qual possibilitou e proporcionou a 
medição dos dados com maior precisão por meio das respostas alcançadas. Os 
resultados apresentaram informações relevantes sobre os benefícios e politicas 
salariais, condições de trabalho e relação com o líder. Tais resultados demostraram 
que a organização precisa se atentar um pouco mais para os fatores de influência do 
clima organizacional, pois os colaboradores de certa forma se expressaram de 
maneira insatisfatória. 
Palavras-chaves: organização; liderança; clima organizacional; qualidade de vida; 
cultura organizacional; motivação e satisfação. 
 

INTRODUÇÃO 
 

A busca constante por uma maior participação no mercado faz com que as 
organizações tenham preocupações além da gestão financeira e de marketing. 
Atualmente um dos fatores de relevância para as empresas tem sido a participação 
de seus colaboradores, que a partir de uma cultura organizacional promove um 
ambiente de trabalho adequado, gerando a motivação e a satisfação. 

Quando o clima organizacional sofre alguma alteração, sendo boa ou ruim, a 
empresa também é afetada. De acordo com Chiavenato (2009), se as pessoas não 
estiverem motivadas e satisfeitas com o ambiente de trabalho as mesmas não 
desempenharão suas funções como deveriam e poderiam. 

As organizações jamais teriam vida sem as pessoas, pois são elas que lhe dão 
impulso, dinâmica, criatividade e racionalidade. Sendo assim uma depende da outra 
para realizar seus objetivos e necessidades (CHIAVENATO, 2010). Desse modo é 
importante que as empresas tenham a percepção de que seus colaboradores são de 
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grande relevância para as organizações, pois são eles os responsáveis por sua 
existência. 

Segundo Chiavenato (2010, p. 5), “as organizações funcionam através das 
pessoas que delas fazem parte, que decidem e agem em seu nome”. As empresas 
estão cientes da importância de seus colaboradores, e que para crescer e prosperar 
elas precisam ser capazes de alcançar o retorno dos investimentos de seus parceiros 
(colaboradores). Portanto, para alcançarem seus objetivos e propósitos, as 
organizações necessitam reconhecer que seus funcionários são elementos básicos 
para a eficácia da empresa. 
 De acordo com Chiavenato (2009) “o termo clima organizacional refere-se 
especificamente ás propriedades motivacionais do ambiente organizacional, ou seja, 
àqueles aspectos do ambiente que levam à provocação de diferentes espécies de 
motivação”. Desse modo constata-se que o clima organizacional é de grande 
relevância para as empresas, inclusive para os bancos públicos. 
 Neste sentido, os bancos públicos também sentem a necessidade de buscar 
melhorias no cotidiano de seus colaboradores, ao tentar promover um ambiente 
saudável e agradável de trabalho.  

Desta forma questiona-se: Qual o clima organizacional no contexto dos 
servidores da Superintendência de um Banco público na cidade de Palmas – TO? 
 
MATERIAL E MÉTODOS  
   

Quando se refere à análise de um estudo, deve-se atentar que a pesquisa é a 
principal fonte para a obtenção de resultados, pois esta gera conhecimento e 
capacidade para a identificação dos resultados esperados. Assim este trabalho foi 
movido por meio de pesquisas as quais foram de grande relevância para a 
identificação de novos conhecimentos. 

Segundo Gil (2002), a pesquisa é o método racional e sistemático pelo qual é 
possível se identificar as respostas para os problemas que são propostos. E é 
desenvolvida por meio de inúmeras fases até chegar à apresentação dos resultados. 
 Deste modo, a pesquisa é a resposta para indagações, sendo realizada 
mediante alguns procedimentos que se desenvolve ao longo do tempo de acordo com 
o problema apresentado. 

Ainda é notório observar que por meio de instrumentos de pesquisa, é possível 
medir e avaliar a concepção dos colaboradores em relação ao clima organizacional. 

Neste sentido o presente estudo tem como objetivo avaliar o clima 
organizacional no contexto dos servidores da Superintendência de um Banco público 
na cidade de Palmas – TO. Para tanto, foram realizadas pesquisas bibliográficas, 
exploratória, descritivas e um estudo de campo com os colaboradores da organização 
em questão, para assim alcançar o objetivo proposto. 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Quanto à formação dos funcionários a pesquisa demonstrou que 7% dos 
pesquisados tem o ensino superior incompleto e mestrado ou doutorado, os quais são 
índices pequenos comparados a quantidade de colaboradores. Em seguida 26% 
possuem o ensino superior completo, e 60% do total de pesquisados tem 
especialização. É interessante observar que os colaboradores têm procurado 
aperfeiçoar seus conhecimentos em suas respectivas áreas, assim agregam valor 
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para si como profissionais e para a organização. Em relação ao tempo de serviço, 
quase a metade dos colaboradores trabalham no Banco entre 6 a 11 anos sendo 
representados por 46% do total pesquisado, e entre 12 a 17 anos correspondem a 
27% e acima de 18 anos também correspondem a 27% dos colaboradores 
pesquisados. Assim é possível perceber que 100% dos pesquisados trabalham entre 
6 acima de 18 anos no Banco. Desta forma é possível inferir que há uma boa 
comunicação e conhecimento entre os colaboradores, o que permite ser benéfico para 
o bom desenvolvimento da organização e estrutura do clima organizacional. Os 
benefícios e as políticas salarias são fundamentais dentro de um ambiente 
organizacional, sendo capazes de influenciar significativamente no clima 
organizacional da empresa.   

Neste sentido, ao analisar os dados  é possível perceber que 100% dos 
colaboradores concordaram que a assistência médica praticada pela empresa atende 
todas as suas necessidades.  Em seguida 53% concordaram que a assistência 
odontológica supri todas as suas expectativas, e 27% se estabeleceram de forma 
neutra, nem discorda e nem concorda e 20% Discordaram parcialmente, 
demonstrando uma certa insatisfação quanto ao indicador. Assim é possível perceber 
que a concepção dos colaboradores em relação a assistência odontológica, não tem 
sido favorável, os quais demonstraram um percentual significativamente negativo. 
Pois se somado o percentual de neutralidade com o de discordância, então se obterá 
um total de 40% de insatisfação quanto a assistência odontológica oferecida pela 
empresa.  Dando sequência, 100% dos participantes concordaram que o vale 
alimentação supri todas as suas expectativas e necessidades. Ao se tratar de 
qualidade de vida no trabalho, condições ambientais de trabalho e segurança do 
trabalho, pode-se perceber que são importantes na estruturação do clima 
organizacional, que tem como função zelar pelo bem-estar físico, mental e segurança 
de seus colaboradores.   

Neste aspecto os dados apresentados evidenciam que 100% dos 
colaboradores concordam que o espaço físico é limpo e higiênico. Ao analisar o 
indicador espaço físico disponibilizado para a execução de minhas tarefas, 13% dos 
respondentes apresentaram uma incerteza (nem discordo e nem concordo), 
permitindo perceber que tal incerteza pode representar um certo nível de insatisfação 
quanto a este indicador. A relação da liderança para com os colaboradores, 
demonstrou alguns percentuais positivos e outros negativos. Onde 80% dos 
entrevistados concordam que sua liderança acompanha o trabalho em equipe, e 20% 
nem discorda e nem concorda, 86% concordam que ele incentiva a liberdade de ação, 
7% discorda parcialmente e 7% discorda plenamente. Porém quando questionados 
sobre ele ser proativo 74% concordaram, 13% nem discordaram e nem concordaram 
e 13% discordaram parcialmente. Também 46% concorda que seu líder realiza 
reuniões com a equipe, mas 20% nem concorda e nem discorda, 27% discorda 
parcialmente e 7% discorda plenamente. Seguindo com 80%, os respondentes 
concordam que ele aceita sugestões contrárias à sua opinião e 20% nem concorda e 
nem discorda.  

Quando abordado sobre a maneira como os entrevistados percebem sua 
liderança. Assim 80% demostraram que concordam que ele dá liberdade para criticar 
e opinar, 7% nem discorda e nem concorda e 13% discordam parcialmente. No 
indicador ele elogia e valoriza meu trabalho 74% concordam, 13% nem concorda e 
nem discorda e 13% discorda parcialmente. Dando sequência, a afirmativa ele 
acompanha as falhas e os pontos de melhoria 60% concordam, 33% nem discorda e 
nem concorda e 7% discordam parcialmente. E por fim, 79% concordam que ele 
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administra a área com competência, 7% nem discorda e nem concorda, 7% discorda 
parcialmente e 7% discorda plenamente. Comparando os percentuais apresentados, 
é possível notar que os colaboradores não estão satisfeitos com as práticas e a 
maneira de liderar de seus líderes. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Com base nos dados coletados da pesquisa, é possível descrever que os 

benefícios e as políticas salariais praticados pela Superintendência não tem alcançado 
um percentual significativo quanto as necessidades e expectativas de seus 
colaboradores. Os quais se demonstraram de certa forma insatisfeitos quanto as 
afirmativas: assistência odontológica, eventos sociais, alimentação diária, serviços da 
biblioteca e uma copa equipada para uso. 

 Em relação as condições de trabalho oferecidos pela organização, é viável 
afirmar que a percepção dos assessores de certa forma se demostrou neutra, 
evidenciando um percentual de insatisfação quanto há este indicador. 

 E as afirmativas sobre a relação dos líderes para com seus liderados, 
apresentaram o menor índice de satisfação para os colaboradores, sendo este um 
indicador extremamente relevante na relação de trabalho. A insatisfação pode 
contribuir de maneira significativa como fonte de insegurança e pressão no clima 
organizacional. 

 Tais afirmativas, foram representadas pelas escalas: discordo plenamente, 
discordo parcialmente e nem discordo e nem concordo (1, 2 e 3). Quando analisadas 
individualmente, podem apresentar um percentual pequeno, mas quando comparadas 
com o todo, representam percentuais significantes. Assim torna-se necessário que a 
organização se atente para tais percentuais, sendo pequenos, médios ou grandes, 
pois por menor que seja, representa um índice significativo, para se fazer uma análise 
em relação a percepção dos colaboradores. 

 Portanto é fundamental que a organização se atente para tais índices, pois 
estes geram aos colaboradores uma certa insegurança, a qual traz a sensação da 
falta de diálogo da liderança para com sua equipe. 

 De acordo com o referencial teórico, foi possível compreender que existem 
outros fatores que influenciam o clima organizacional, e que todos estão ligados de 
certa maneira com a motivação e a satisfação.  

 Tirando as discordâncias apresentadas em relação algumas das afirmativas 
sobre: benefícios e políticas salariais, condições de trabalho e relação com a 
liderança, o presente estudo demonstrou haver bons níveis de interação, colaboração, 
respeito, amizade e relacionamento entre os colaboradores e suas lideranças. O que 
consequentemente gera o entendimento de que o clima organizacional estabelecido 
na superintendência tem se estabelecido de maneira favorável. 

 Com base nas informações obtidas, é possível sugerir que a organização em 
estudo, se atente para a importância dos índices e percentuais apresentados.
 Neste sentido, é possível propor à superintendência, que realize uma nova 
pesquisa com os colaboradores de maneira mais detalhada e bifurcada, para que 
possa alcançar resultados e consiga mensurar os fatores que tem promovido a 
insatisfação de seus assessores.    
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RESUMO 
 
Diante o crescimento das micro e pequenas empresas os gestores necessitam 
planejar suas estratégias para assim poder se consolidar no mercado, dentre as 
estratégias destaca-se a gestão de relacionamento com o cliente. Entre as 
ferramentas de auxilio no relacionamento ao cliente o CRM surge como alternativa 
para os gestores. Este estudo tem como objetivo detectar o uso de tecnologias com 
suporte para o CRM  no relacionamento com o cliente na cidade de Palmas TO. Para 
a realização desta pesquisa foi aplicado um questionário com perguntas objetivas nas 
micro e pequenas empresas de Palmas – TO. O presente estudo mostrou a fragilidade 
que as empresas possuem no que se refere ao uso de tecnologias desde a gestão até 
tecnologias para suporte no marketing de relacionamento. Foi constatado através 
deste estudo que as empresas buscam se expressar com seu clientes através de 
softwares de terceiros como Instagram ou Facebook pois as mesmas não tem controle 
dos dados dos seus clientes atuais. 
 
Palavras Chave: Gestão de relacionamento, Micro e pequenas empresas, CRM. 
 
INTRODUÇÃO 

 
Nos dias de hoje o micro e pequeno empreendedor tem se destacado cada vez 

mais no mercado, segundo pesquisas a busca pelo próprio negócio vem ganhando 
grande espaço nos últimos anos, com isso novos produtos e serviços surgem no 
mercado. Porém outro fator muito importante é a forma que o cliente tem contato com 
essas empresas e como ele é tratado por elas. 

Segundo dados do FECOMERCIO (2016), Palmas possui 36.872 empresas 
abertas e se encontra na 69ª posição na comparação nacional do ranking de cidades 
com maior número de empreendimentos ativos. A capital tocantinense registrou um 
aumento no número de empresas ativas em 2016. Se comparado ao ano de 2015, o 
crescimento em Palmas foi de 12,01%. 
 Percebe-se a preocupação da micro e pequena empresa de quais estratégias 
adotarem para alavancar suas vendas, como será seu marketing, além de conquistar 
novos clientes e como fidelizá-los. O uso de softwares tem sido destaque para quem 
busca agilidade e facilidade nas preocupações mencionadas anteriormente. As 
grandes empresas possuem softwares poderosos na captação de clientes utilizando 
de métodos com alto valor de custo dentre eles o Big Data ou Data Mining, logo a 
utilização dos mesmos não se aplicam para micro e pequenas empresas que buscam 
novas formas de se conceituar-se no mercado. 
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O uso do Customer Relationship Management (CRM) se apresenta como um 
forte aliado tendo em vista o seu custo em relação ao Big Data ou Data Mining. Logo 
o micro e pequeno empreendedor que aplica o CRM e faz bom uso dela tende a 
possuir ampla vantagem sobre seus concorrentes. Entende-se que iniciar uma 
organização de pequeno porte se torna necessário o planejamento estratégico diante 
o amplo mercado, logo a busca de espaço em meio a grande concorrência mostra se 
como fator fundamental para o novo empreendedor que precisa de estratégias de 
negócios para se manter e crescer no mercado. 

O CRM tem como seu principal objetivo melhorar o relacionamento da empresa 
e o mercado alvo, com o intuito de proporcionar grandes benefícios de modo que 
tenha suas necessidades satisfeitas, e a empresa conquiste o resultado esperado 
(ZENONE, 2010).  Aplicando CRM pode se definir diversas estratégias, métodos e 
filosofias de trabalho buscando o melhor atendimento ao cliente. Ter informações de 
seus principais clientes e saber como utilizá-las pode ser fator chave para se ter 
vantagem sobre a concorrência e conquistar ainda mais o mercado. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS  
 
 O presente estudo utilizou-se a pesquisa bibliográfica, também foi utilizado à 
pesquisa descritiva e a pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica foi feita por meio 
das consultas realizadas em livros, sites, artigos e teses retirados da internet.  Utilizou-
se a amostra não probabilística por conveniência. Nesse tipo de amostra são 
compostas de maneira acidental ou intencional. Nesta pesquisa foi aplicado um 
questionário para a coleta dos dados. Participaram do questionario 15 (quinze) 
microempreendedores da cidade de Palmas-TO e sendo assim formalizar um cenário 
das microempresas em relação as tecnologias para o suporte ao gerenciamento de 
gestão de relacionamento com o cliente.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Esta sessão irá apresentar as empresas que fazem uso de software para 
gerenciamento, quais iniciativas de marketing de relacionamento, o funcionamento do 
data base e se as empresas entrevistadas utilizam softwares específicos para CRM. 

 
 Gráfico 1: Uso de software 
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  Fonte: Da pesquisa (2018) 
O Gráfico 1 aponta que 53,3% das empresas possuem software para o 

gerenciamento da organização e outros 46,7% não fazem uso de software para 
gerenciar seus negócios. Softwares são utilizados pelas empresas em busca de uma 
maneira organizada de forma virtual para melhor desempenho. Segundo Pressman 
(2009) Software de computador é o produto construído por profissionais, e depois de 
construído ele é mantido ao longo do tempo. Abrangem programas que são 
executados em computadores de qualquer tamanho arquitetura, conteúdo que é 
apresentado ao programa a ser executado e documentos em forma impressa quanto 
virtual que combinam todas as formas de mídia eletrônica. 
Iniciativas de marketing de relacionamento  

 
  Gráfico 2: Iniciativas de marketing de relacionamento 
  Fonte: Da pesquisa (2018) 

O Gráfico 2 mostra quais iniciativas de marketing de relacionamento são 
utilizadas pelas empresas entrevistas. 53,3% utilizam as mídias sociais como meio de 
marketing de relacionamento, 20% fazem uso do programa de fidelidade, 20% não 
possuem iniciativas de marketing de relacionamento e 6,7% utilizam data bases, ou 
seja, software para tal iniciativa. Percebe-se que as utilizações das mídias sociais são 
o maior foco das empresas como iniciativa de marketing de relacionamento e tudo 
isso esta ligado ao fato da facilidade de divulgação de materiais promocionais, ou seja, 
o compartilhamento de informações no facebook, instagram. 
Funcionamento do Data Base (Banco de dados) 
 

 
  Gráfico 3: Funcionamento do Data Base (Banco de Dados) 
  Fonte: Da pesquisa (2018) 
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No Gráfico 3 é possível notar a quantidade de empresas que possuem uma 
base de dados. Onde 46,7% não possuem uma base de dados, 33,3% dos 
entrevistados dizem possuir e alcançar os resultados esperados, logo depois com 
13,3% responderam que não funciona, pois não é alimento e por ultimo sendo 
representado com 6,7% disseram que funciona mas não tem alcançados os 
resultados esperados.  
Software especifico para CRM 

         
  Gráfico 4: Software especifico para CRM 
  Fonte: Da pesquisa (2018) 

O Gráfico 4 mostra se as empresas possuem em seu departamento ou se o 
colaborador responsável possui ou já possuiu algum software especifico de CRM. 
Diante da pergunta 26,7% responderam que não possuem, pois é considerada uma 
aquisição de alto custo, seguindo com 26,7% foi respondido que não, pois o 
proprietário não demonstra interesse, 13,3% disseram que não pelo fato de não 
conhecer empresas locais que desenvolvam tal software, outras 13,3% apontaram 
que não pois não conhece nenhum software que alcance as necessidades deles, com 
13,3% indicaram que não, pois conseguem gerenciar essas informações 
manualmente e por último sendo representado por 6,7%  que sim e funciona 
perfeitamente. O acesso das informações dos clientes na base de dados dentro do 
software precisa ser o mais precisa possível e no que se refere ao relacionamento o 
software precisa estar trabalhado para tal função. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O CRM é uma grande ferramenta no apoio do gerenciamento de 
relacionamento com o cliente, mas antes de tudo é preciso que as empresas devem 
se estar conectadas. Quando se analisa os dados descritos neste estudo mostra-se 
um número preocupante visto que quase a metade das microempresas palmenses 
não utilizam softwares para seu próprio controle. O contato com o cliente final 
consiste em mídias sociais devido a sua grande quantidade de usuários tanto cliente 
tanto potenciais clientes. Empresas que usam software se apresentam de maneira 
ainda delicada no que se refere aos seus dados devido ao seu funcionamento e 
resultados e no que se refere a software especifico para CRM o número ainda é mais 
crítico visto que apenas 6,7% dos entrevistados utilizam essa ferramenta de grande 
apoio no mercado.  
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RESUMO 
As franquias é um negócio de cada rede é diferente dos demais, sendo que cada 
uma tem que desenvolver seus próprios padrões de trabalho a partir de experiências 
bem sucedidas. Essa forma de negócio está cada vez mais sendo aderida, cuja 
evolução vem contribuindo de fora significativa no meio econômico, consistindo 
numa opção estratégica para muitos empreendedores. Assim, este estudo tem por 
objetivo descrever o cenário de empreendedorismo no Brasil. Para constituir esta 
pesquisa, foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica de caráter 
exploratório. Com o estudo pode-se concluir que as franquias decorrem de um ramo 
de produtos e/ou serviços já conceituado e reconhecido no mercado, onde o 
franquiado vem a expandir esse negócio, sendo uma opção também para muito que 
tem uma visão empreendedora, contudo é indispensável a um bom relacionamento 
entre franqueador e franqueado 
 
Palavras-chave: Franqueador. Franqueados. Empreendedor. 
  

INTRODUÇÃO 
 
Considerando o desenvolvimento econômico vivenciado pelo Brasil no século 

XXI, pode-se destacar a contribuição para o fortalecimento do empreendedorismo no 

Brasil, visto que, muitas pessoas almejam ter seu próprio negócio. 

Muitos empreendedores brasileiros que sonham em ter seu próprio 

empreendimento optam pelo sistema de franchising (franquias), por ser considerado 

eficaz e menos arriscado que os modelos de negócios tradicionais, pois se refere a 

um plano de negócios pronto, com reconhecimento e boa aceitação de mercado e 

grande potencial de crescimento. Onde em contrapartida, ao fazer do negócio em 

franquia, o franqueado tem como objetivo a expansão da sua marca. Cumpre destacar 

que a franchising constitui de uma natureza empreendedora excepcional peculiar, 

considerando que este negócio tem o envolvimento de dois empreendedores, 

franqueado e franqueador, onde ambos procuram oportunidades a as gerenciam de 

modo a explorá-las lucrativamente. É importante frisar também que, não basta apenas 

querer atuar em um empreendimento pelo sistema de franchising, além disso, deve 
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ser analisado o perfil do empreendedor com o ramo da franquia a ser adotado, sendo 

este um critério indispensável para o sucesso do negócio. A franchising é um tipo de 

negócios recente, na qual vem se desenvolvendo consideravelmente no Brasil, sendo 

o terceiro país em número de franquias no mundo. O sistema também é um importante 

meio para criação e manutenção de micro e pequenas empresas com menores taxas 

de fracasso; além disto, a franchising é responsável pela geração de empregos no 

Brasil (ESPINHA; MACHADO; RODRIGUES, 2005). Segundo a Associação Brasileira 

de Franchising – ABF (2015), o setor vive um momento de grande expansão no país. 

Segundo a Associação Brasileira de Franchising - ABF o faturamento do setor em 

2014 foi de R$ 127 bilhões. O resultado é 7,1% maior que o montante de R$ 118 

bilhões registrado no ano anterior. Segundo a entidade, a quantidade de redes de 

franquias cresceu 8,8% entre 2013 e 2014. Desse modo levanta-se o seguinte 

questionamento: Qual a contribuição das franquias para o desenvolvimento do 

empreendedorismo no Brasil? Assim, para responder arguição, o presente estudo tem 

por objetivo analisar a contribuição do perfil empreendedor para o sucesso das 

franquias no Brasil. Para constituir esta pesquisa, foi realizado por meio de uma 

pesquisa bibliográfica de caráter explicativo.  

 
MATERIAL E MÉTODOS  
  

O presente estudo será exploratório bibliografico, pois tem por intuito satisfazer 
uma necessidade intelectual pelo conhecimento, na qual se caracteriza em uma 
pesquisa caráter explicativa. A princípio foi feito uma busca sobre o tema em questão, 
em publicações em língua portuguesa com bases em teses e artigos extraídos da 
internet, livros, revistas, entre outras fontes de pesquisa, para compor a pesquisa 
bibliográfica. Após selecionar as produções, iniciou-se com uma leitura flutuante 
desses artigos para assim definir os que se alinhavam ao estudo. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
As franquias é uma forma de negócio que vem evoluindo no decorrer dos anos, 

o que vem a contribuir expressivamente com o mercado, consequentemente com a 
economia. “As franquias podem ser definidas como contratos em que uma empresa 
(franqueador) concede o direito de uso de um ou mais elementos do seu negócio a 
outra empresa (franqueado). Em troca o franqueador recebe um fluxo de receita” 
(LUIZ et. al., 2006). Segundo Azevedo et al. (2003, apud, Luiz, 2006), as principais 
vantagens da utilização desse formato de negócio são: os ganhos de escala em 
marketing e na adoção de tecnologia, a obtenção de capital para ampliação do 
negócio e a redução do custo de monitoramento e controle quando comparado com a 
expansão do negócio com lojas próprias.  

De acordo com projeção feita pela Associação Brasileira de Franchising - ABF 
(2004) apud Espinha, Machado e Rodrigues (2005) o setor de franchising deve 
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movimentar, no Brasil, aproximadamente R$ 30 bilhões em 2005. Em 2003, o 
segmento apresentou um crescimento de 4% se comparado a 2002, movimentando 
R$ 29 bilhões em negócios, conforme demostra tabela 02 abaixo, que mostra a 
evolução do faturamento por segmento, com destaque nos segmentos de Alimentação 
e Educação & Treinamento: 
 
Tabela 02: Evolução e distribuição do faturamento por segmento. 

 FATURAMENTO (R$ MILHÕES) 

SEGMENTOS 2001 2002 2003 

Acessórios Pessoais  411 548 538  
Alimentação  3.333 3.633 3.858  
Educação e Treinamento  2.975 3.377 3.461  
Esporte, Beleza, Lazer e Saúde  3.258 3.781 4.867  
Fotos, Gráficas e Sinalização  1.262 1.296 1.287  
Hotelaria e Turismo  296 301 357  
Informática e Eletrônica  247 277 290  
Limpeza e Conservação  399 447 452  
Móveis, Decorações e Outros Varejos  1.116 1.187 1.418  
Negócios, Serviços e Outros Varejos  9.259 10.467 9.953  
Veículos  782 839 853  
Vestuário  1.663 1.847 1.710  
TOTAL  25.001 28.000 29.044  

Fonte: ABF (2004 apud Espinha, Machado & Rodrigues, 2005) 
 

O franchising empregou cerca de 500 mil pessoas em 2004, 28% a mais que 
em 2003. Esses números mostram a importância do setor na economia brasileira. 
Ainda é interessante notar, que 90% das redes de franquias são genuinamente 
brasileiras, ou seja, são iniciativas nacionais. Além de empregar, o setor é um dos que 
mais investe em treinamento de mão-de-obra, contribuindo também, para a 
descentralização da economia (ABF, 2004 APUD ESPINHA; MACHADO; 
RODRIGUES, 2005). A Associação Brasileira de Franchising – ABF (2015a), destaca 
a evolução do faturamento do setor de franchising brasileiro em 11 anos (2003-2014), 
o que é fatível perceber um aumento significativo de 2003 a 2014 de 447,17%. A 
franchising é um importante mecanismo de criação e manutenção de micro e 
pequenas empresas, segundo ABF (2004 apud Espinha, Machado & Rodrigues, 
2005), em 2002 foram constituídas 5.000 novas unidades, em 2003 houve um 
aumento de mais de 500 unidades franqueadas, o que soma mais de 56.000 unidades 
franqueadas, conforme expõe a tabela 03 no que tange a evolução do número de 
unidades por segmento. 
 
Tabela 03: Evolução do n° de unidades franqueadas por segmento. 

N° de Unidades Franqueadas 2001 2002 2003 

Acessórios Pessoais  596 762 864 

Alimentação  3989 4665 5006 

Educação e Treinamento  7729 8828 9984 

Esporte, Beleza Lazer e Saúde  8340 9311 9089 

Fotos, Gráficas e Sinalização  1907 1916 1917 

Hotelaria e Turismo  312 184 171 

Informática e eletrônica  901 877 1006 

Limpeza e Conservação  1367 1435 1343 

Móveis, Decorações e Outros Varejos  1169 1338 1947 

Negócios, Serviços e Outros Varejos  18804 20716 19429 

Veículos  3152 3163 3601 

Vestuário  2734 2805 2207 

Acessórios Pessoais  596 762 864 
TOTAL  51000 56000 56564 

Fonte: ABF (2004 apud Espinha, Machado & Rodrigues, 2005) 
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Na tabela 04, expõe o segmento que teve maior crescimento no faturamento 
em 2013, quando comparado ao ano anterior, sendo o de Esporte, Saúde, Beleza e 
Lazer (23,9%), seguido pelo de hotelaria e turismo (21,9%) e acessórios pessoais e 
calçados (17,1%). A maioria dos segmentos teve crescimento, exceto o segmento de 
negócios, serviços e outros varejos que reduziu 4,6% (ABF, 2013 APUD ROCHA et. 
al., 2014). 
Tabela 04: Faturamento e crescimento do setor por segmento (em R$ bilhões) 

SEGMENTOS 2012 2013 VARIAÇÃO 

Esporte, Saúde, Beleza e Lazer 17,87 22,14 23,9% 

Hotelaria e Turismo 5,49 6,69 21,9% 

Acessórios Pessoais e Calçados 6,29 7,36 17,1% 

Alimentação 20,58 23,99 16,6% 

Educação e Treinamento 6,51 7,59 16,6% 

Comunicação, Informática e Eletrônicos 1,59 1,83 15,1% 

Casa e Construção 5,52 6,26 13,4% 

Vestuário 8,38 9,39 12,1% 

Veículos 3,69 4,12 11,5% 

Limpeza e Conservação 1,06 1,07 1,6% 

Negócios, Serviços e Outros Varejos 26,3 25,1 -4,6% 
TOTAL 103,3% 115,6% 11,9% 

Fonte: ABF (2013, apud Rocha et. al., 2014) 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O franchising é uma opção de expansão e criação de novos empreendimentos. 
É importante ressaltar que no contrato de franquia há mais do que uma relação 
contratual entre franqueador e franqueador, mas principalmente, trata-se de um 
relacionamento, que se unem em prol de um interesse comum. A franquia é um 
negócio para o indivíduo que anseia em empreender, na qual não tem por intuito 
restringir à ação empreendedora, mas sim, a facilitá-la. Isso pode ser constatado pelas 
inúmeras empresas que se expandiram e continuam a crescer iniciadas no contexto 
do franchising. O perfil empreendedor contribui positivamente no resultado do 
negócio, visto que os empreendedores buscam a oportunidade de mercado, tem 
disposição para agir e inovação, ou seja, o empreendedor descobre, avalia e explora 
a oportunidade de negócio. Assim, pode-se considerar essencial para obter o sucesso 
do franchising. Portanto, a ação empreendedora já está inserida logo na aquisição de 
uma franquia, cuja gestão e monitoramento também precisam de um processo 
gerencial empreendedor. 
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RESUMO 
O objetivo desse estudo foi identificar práticas de Marketing de Relacionamento, e seus 
meios para aproximação do cliente, bem como a percepção do cliente junto à empresa 
Gesso Asa Branca. Trata-se de uma pesquisa qualitativa-quantitativa. Foi feita uma 
entrevista com o gestor da empresa, um roteiro com 23 perguntas, qualitativo, onde foram 
abordados temas: sistema de informação da empresa, programas de fidelidade, ações 
digitais e incentivos percebidos pelo cliente, para dessa forma, identificar o perfil da empresa. 
Para os clientes, foi feita uma pesquisa quantitativa com 21 questões estruturadas, por meio 
do Google Forms. Tais dados foram cruzados e, por meio da análise dos dados foi possível 
identificar que o principal perfil de clientes da empresa são mulheres, de 24 a 40 anos, 
casadas e moram no plano diretor de Palmas. Dos programas de fidelidade praticados pela 
empresa, os mais indicados foram a prontidão no atendimento, descontos e facilidade na 
negociação. A pesquisa também apontou que o “whatsapp” foi meio digital de comunicação 
mais utilizado pelos clientes e, ainda, que por esse mesmo meio os clientes preferem ser 
contatados. Já quanto à média de satisfação a pesquisa constatou que 65,27% dos clientes 
estão satisfeitos e extremamente satisfeitos, em relação a diversos fatores importantes para 
o sucesso da empresa 
Palavras-chave: Fidelidade, Cliente, Demonstrar, Satisfação. 

 
  

INTRODUÇÃO 
 

Com a adição de novas tecnologias como smartphones e aplicativos, o modo de fazer 

marketing está mudando, possibilitando às empresas uma maior proximidade com seus 

clientes. Com isso, a empresa pretende conhecer melhor seus clientes e assim poder atendê-

los de forma a superar suas expectativas e fidelizá-los, dessa forma investindo no marketing 

boca-a-boca ou por indicação. 

O marketing de relacionamento é uma tentativa de lidar com os consumidores de 

uma forma diferente, identificando suas necessidades e oferecendo benefícios, no sentido de 

dar a impressão de que está sendo atendido por um procedimento orientado aos seus desejos 

como indivíduo (GONÇALVES; JAMIL; TAVARES, 2002). 

Sabendo que um novo cliente pode custar até dez vezes mais do que manter um 

cliente já conhecido, o marketing de relacionamento se torna uma ferramenta indispensável 

para as empresas que pretendem se diferenciar ou em alguns casos, apenas sobreviver a 

essa nova era de clientes bem informados e exigentes.  

Os principais objetivos do marketing de relacionamento está relacionado a fidelização 

dos consumidores – fazendo com que tornem parceiros permanentes da marca, suportando 

o crescimento das vendas e redução de custos (GONÇALVES; JAMIL; TAVARES, 2002).   
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É fato que a evolução tecnológica está acirrando a concorrência no mercado atual, a 

agilidade e qualidade, porém continuam sendo de suma importância para a sobrevivência da 

empresa, sendo que esses aspectos são considerados básicos para uma empresa que queira 

apenas sobreviver no mercado.  

Nos dias de hoje o cliente quer mais que nunca, se sentir especial. Quer que a 

empresa mostre a ele de alguma forma, seja através de descontos, brindes, disponibilidade 

que ele é um cliente importante e que ao escolher a sua empresa terá um diferencial referente 

à empresa X. É a famosa expressão: “algo a mais”. 

Nesse trabalho identificam-se as diversas táticas para se relacionar melhor com os 

clientes, e dessa forma, mantê-los fieis a empresa. Para tanto é necessário descobrir quais 

são as necessidade individuais do cliente.  

O marketing de relacionamento tem como objetivo satisfazer aos clientes em longo 

prazo, por meio da criação e manutenção de sólidos relacionamentos (KOTLER; 

ARMSTRONG, 1998). 

O gestor de marketing, para conseguir alcançar esse objetivo, deve investir no 

marketing individualizado, ou seja, conhecer as necessidades de cada cliente no que diz 

respeito a prestação de serviço (GONÇALVES, 2002). 

O estudo individualizado está relacionado com o estudo dos valores, desejos e 

necessidades, e por essa razão, os gestores de marketing devem procurar entender 

claramente o que é o cliente, o que valoriza, o quê deseja adquirir, e principalmente, como 

deve ser atendido (MENCK; MORIGUCHI, 2008). 

Atuando no mercado da prestação de serviços na construção, o marketing de 

relacionamento se torna de vital importância para que o sucesso da empresa. O produto final 

é, pelo menos, atingir as expectativas do cliente, e sempre que possível, superá-las. 

Destaca-se que o pesquisador deste estudo é funcionário da empresa, que ocupa 

um cargo na gerência de obras/vendas desde 2011. Trabalha diretamente em contato com o 

cliente, e durante esse tempo na empresa, observou a necessidade de um estudo mais 

aprofundado sobre o relacionamento empresa cliente. 

Por meio do marketing de relacionamento pode se conseguir a fidelidade com o 

cliente. Para tanto, faz-se necessário averiguar as ações referentes a programas de fidelidade 

da empresa, ações digitais, conhecer os incentivos percebidos pelos clientes e também a 

percepção do cliente quanto aos serviços/produtos da empresa, para conhecer o perfil da 

empresa e dos clientes. 

Por meio da pesquisa, identificar o que já é feito a respeito, e analisar o que mais 

pode ser feito para melhorar. 

O relacionamento com a clientela deve ser desenvolvido como uma estratégia 
duradoura, trazendo rentabilidade, exclusiva e fidelidade. O objetivo da estratégia de 
relacionamento é a obtenção da atenção máxima do cliente aos serviços e produtos 
da empresa (GORDON, 1999). 

Assim questiona-se, quais as práticas de marketing de relacionamento estão 
presentes na empresa Gesso Asa Branca? Como objetivo geral tem-se: Descrever as 
práticas de marketing de relacionamento presentes na empresa Gesso Asa Branca, 
uma empresa de prestação de serviços, no ramo da construção na cidade de Palmas 
- Tocantins.  
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MATERIAL E MÉTODOS  
  

O objeto de estudo se delimitou a uma empresa de prestação de serviços, do segmento 

da construção, localizada na cidade de Palmas – TO. De acordo com os objetivos deste 

estudo, foi feita uma pesquisa exploratória descritiva. Tendo em vista a averiguação, registro 

e análise das informações do gestor e clientes da empresa. Vergara (2000) sugere a 

investigação exploratória em estudos em que se tem pouco conhecimento acumulado em 

relação à área investigada. A mesma autora justifica, ainda, a também utilização do método 

descritivo, pois segundo a mesma, este tipo de pesquisa é eficiente em expor características 

de determinada população ou fenômeno. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, na parte do 

gestor e quantitativa na parte dos clientes. Os dados qualitativos foram adquiridos por meio 

de um roteiro com 24 perguntas abertas ao gestor. Os dados quantitativos foram adquiridos 

por meio de questionário fechado com 21 perguntas aos clientes. É uma pesquisa do tipo 

exploratória descritiva de campo. A coleta de dados qualitativos foi realizada por meio de 

entrevista com o gestor no dia 07/05/2018 pela manhã na sede da empresa. A coleta de dados 

quantitativos foi realizada por meio de questionário enviado via on-line para os clientes entre 

os dias 23/04/2018 à 11/05/2018. O questionário respondido por 41 clientes. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Constatou-se que 51,2% dos clientes da empresa Gesso Asa Branca que 

responderam a pesquisa estão entre 24 e 40 anos, seguidos pelos clientes entre 40 e 60 anos 

com 31,7%. De acordo com a pesquisa, mostra que os clientes mais atuantes na empresa 

estão na faixa etária de 24 à 60 anos, idade que coincide com a idade economicamente ativa 

que vai de 15 à 65 anos segundo o IBGE. De acordo com a pesquisa, a opção mais votada 

pelos clientes da empresa Gesso Asa Branca como motivo para a fidelização foi “ter sempre 

prontidão no atendimento ao serviço” com 65,9% de votos. De acordo com o gestor a 

prontidão é um dos fatores mais importantes para a negociação com o cliente. Ainda de 

acordo com a pesquisa a opção “Não sei” e “Vantagens ao ser indicado por um cliente” foram 

as menos votadas com 4,9% cada. Portanto, cabe a empresa se dedicar mais na criação de 

programas que mostrem aos clientes indicados por outros clientes que eles terão um 

tratamento diferenciado ao comprarem com a Gesso Asa Branca. 

Procurar saber do cliente suas necessidade individuais no serviço pode ajudar a 

empresa a fidelizar clientes, dessa forma Reichheld (2001) defende a lealdade e fidelidade 

como estratégia de negócios, a força propulsora que leva ao crescimento e aos lucros. Para 

ele, clientes leais investem em relacionamento através de compras adicionais, oferecem 

orientação e feedback à empresa e dão sugestões de melhorias. Cita que uma das melhores 

estratégias para obter lealdade são os vendedores que se preocupam, escutam, entendem e 

atendem às necessidades e preocupações dos clientes.  

Uma outra possibilidade para pouca percepção de vantagens dos clientes indicados poderia 

ser que são poucos os clientes que chegam à empresa por indicação.  Segundo a pesquisa, 

a opção mais votada pelos clientes da empresa Gesso Asa Branca foi “Whatsapp” com 87,8% 

dos votos. De acordo com o gestor, hoje em dia o Whatsapp se tornou um ferramenta que 

facilita o relacionamento com o cliente, antes, durante e após a efetivação da compra. É muito 

importante ter disponível esse canal de comunicação para que a empresa possa estar mais 

próxima do cliente. 

 A opção menos votada foi o “Email” com 4,9% dos votos. Apesar de ser um meio 

digital, com a chegada das redes sociais e aplicativos de mensagens, o e-mail acabou se 
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tornando um meio de comunicação mais formal, bastante utilizado entre empresas. Para tanto 

é necessário que a empresa mantenha todos os canais de comunicação com o cliente em 

aberto, inclusive o e-mail. A opção mais votada pelos clientes da empresa Gesso Asa Branca 

para identificar os incentivos para recompra foi “Atendimento” com 65,9% dos votos. Esse 

dado reflete o bom desempenho da empresa no que diz respeito a atender o cliente de forma 

a fazê-lo retornar a empresa para futuras compras. O item menos votado foi não voltaria a 

comprar com 4,9%. A empresa deve procurar esses clientes que responderam esse item para 

apurar qual motivo para não voltarem a comprar novamente e tentar reconquistar o cliente. 

Segundo a pesquisa, dos clientes que responderam a pesquisa 65,8% ficaram 

satisfeitos com o acompanhamento feito em sua obra/venda. Sobre a prestação de serviços, 

é muito importante que a empresa esteja acompanhando o serviço que os seus funcionários 

estão fazendo, muitas vezes o gesseiro que está fazendo o serviço não tem a mesma 

percepção de cuidado e qualidade que a gerência tem, por isso a importância do 

acompanhamento na obra. 22% dos clientes que responderam a pesquisa ficaram 

insatisfeitos com o acompanhamento em obra da parte da gerência. Esse motivo tem relação 

com a questão anterior, pois na empresa espera-se que haja certo volume de orçamentos e 

motivos para sair, com o objetivo de economizar tempo e combustível com idas e vindas. 

Contudo é importante avaliar que a baixa rotatividade nas obras pode causar uma sensação 

de negligência ao cliente. Por ser um fator intangível, o acompanhamento do serviço torna-se 

um desafio para a mensuração. 63,4% dos clientes que responderam estão satisfeitos com a 

qualidade dos produtos/serviços. Além dos materiais, esse dado também reflete o nível de 

comprometimento dos colaboradores que prestam o serviço. Porém, 24,4% dos clientes que 

responderam a pesquisa estão insatisfeitos com os produtos ou serviços. Referente aos 

produtos, numa questão anterior ficou evidente a necessidade de mudança de fornecedor, 

todavia entendemos também que talvez seja necessária uma capacitação ou substituição de 

alguns colaboradores, para dessa forma diminuir a taxa de insatisfação dos clientes. 63,4% 

dos clientes pesquisados estão satisfeitos com a empresa no geral, e 22% estão insatisfeitos. 

Apesar da maioria satisfeita dos clientes, as análises anteriores mostram que há muito que 

ser feito para melhorar a empresa e aperfeiçoar o processo de retenção de clientes pela 

fidelização 

. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O intuito desse trabalho foi averiguar sobre as práticas de relacionamento com o 

cliente, praticados na empresa Gesso Asa Branca, para isso foram analisados diversos 

fatores que influenciam na fidelização de clientes junto à empresa 

De acordo com as entrevistas, dados indicam que os programas de fidelidade 

praticados pela empresa deixam a maioria dos clientes satisfeitos, principalmente o item 

atendimento. Contudo, a indicação de clientes foi o fator menos votado, que reflete a baixa 

percepção das vantagens para clientes que indicam a empresa para seus conhecidos. Mostra 

também que são poucos os clientes que chegam à empresa por indicação, apesar dos 90% 

de aprovação relatada na pesquisa pelos clientes sobre a indicação da empresa. 

As ações digitais que promovem relacionamento demonstraram que os aplicativos de 

mensagens são o meio mais popular entre os clientes pesquisados, com a maioria dos 

escolhas para “Whatsapp”. Uma das opções menos votada foi o “Email”, apesar de ser um 

meio digital, com a chegada das redes sociais e aplicativos de mensagens, o e-mail acabou 

se tornando um meio de comunicação mais formal, bastante utilizado entre empresas. Para 



 

 
595 

tanto é necessário que a empresa mantenha todos os canais de comunicação com o cliente 

em aberto, inclusive o e-mail. A pesquisa também mostrou que o tempo de resposta é crucial 

para a retenção de clientes, no caso da empresa Gesso Asa Branca, o item “Facebook” 

também se mostrou um meio de comunicação ineficiente pelo longo tempo de resposta da 

empresa, além de uma baixa taxa de resposta.  

Os incentivos percebidos pelo cliente para o processo de recompra se refletem nessa 

pesquisa pela escolha do “atendimento” como principal motivo de recompra, demonstrando 

que o esse item é o fator crucial para a fidelização dos clientes. Em segundo lugar dos itens 

mais votados ficaram empatados “agilidade na entrega” e “descontos”, onde demonstram o 

engajamento da empresa em compreender as necessidades individuais de cada cliente e 

atendê-las da forma mais rápida possível, para que o cliente se surpreenda com a entrega 

dos serviços/produtos antes do tempo combinado. Para isso, é utilizada uma técnica de pedir 

ao cliente mais tempo do que realmente é necessário, para que, em caso de imprevistos, a 

situação possa ser contornada e o cliente receba sua obra/produtos na data combinada. 

Em médias gerais, 65,27% dos clientes está satisfeita sobre as características dos 

produtos/serviços prestados sendo 32,5% satisfeitos e 32,77% extremamente satisfeitos. 

Demonstra que a maioria dos clientes teve uma percepção positiva quanto a negociar com a 

empresa. Essa média se reflete na ultima pergunta do questionário dos clientes sobre a 

recomendação da empresa a conhecidos com mais de 90% dos clientes afirmando que “sim”. 

Os clientes insatisfeitos correspondem, em médias gerais, a 23,04% sendo que 

14,37% ficou extremamente insatisfeita e 8,66% apenas insatisfeita. Demonstra que dos 

clientes insatisfeitos a maioria ficou extremamente insatisfeita, ou seja, apesar dos cuidados 

da empresa, quando a situação não consegue ser contornada, a lembrança que fica para o 

cliente é apenas a decepção que teve em certo ponto. Apesar do quantidade de insatisfação 

dos clientes apenas 2,5% escolheu “não” para a recomendação da empresa para conhecidos. 

Apesar de não se conseguir contornar todas as situações imprevistas que podem vir a 

ocorrer, o atendimento e atenção dada aos clientes nessas horas se faz eficaz para que o 

cliente não desmereça a empresa no futuro. 

Seria interessante, para uma próxima pesquisa, saber o nível de satisfação dos 

funcionários referente à gestão, condições de trabalho, reconhecimento e saúde. Esse último 

item principalmente, pois o gesso é um material que pode causar doenças em caso de 

trabalho em condições descabidas. 
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RESUMO 
Este estudo possui como objetivo Conhecer a história do curso bacharelado em 
Administração na cidade de Palmas-TO. Considerando o objetivo proposto e a 
natureza das variáveis envolvidas, a pesquisa pode ser classificada como descritiva e 
exploratória. Foi utilizado a abordagem qualitativa, e o método história oral. Para 
levantamento dos dados foi feito uma entrevista com roteiro estruturado com quatro 
administradores pioneiros na área docente no Estado do Tocantins. Com o estudo foi 
possível identificar que a historia do curso de Administração tem relação com 
atualidade e adaptações com o mercado local, mas também cenários que 
promoveram pontos negativos em relação ao perfil do egresso e a oferta do curso 
pelas Instituições  
 
Palavras-chave: História da Administração Palmas; Curso de Administração; 
Historia Oral 
  
INTRODUÇÃO 

 
O curso de administração é considerado como um curso novo no Brasil, criado 

em 1941 na Escola Superior de Administração de Negócios – ESAN/SP, inspirado no 
modelo do curso da Graduate School of Business Administration da Universidade de 
Harvard (CRA-BA.ORG.BR, 2017); principalmente quando comparado as escolas 
Americanas, onde os primeiros cursos na área se iniciaram no final do século XIX, 
com a criação da Wharton School, em 1881 (CFA.ORG.BR, 2017). O curso de 
Administração é criado a partir de demandas estruturais, operacionais e pessoais, 
principalmente por que os gestores até então, antes da aparição do Administrador, 
eram os Engenheiros, que de maneira geral, não possuem arcabouço técnico para 
um olhar holístico organizacional. O principal objetivo era formar um profissional capaz 
de olhar para a área comercial, administrativa-financeira, recursos humanos, 
operacional e técnica; capaz também de planejar, organizar, dirigir e controlar 
atividades estratégicas, táticas e operacionais. A chegada do curso no Brasil foi 
repleta de expectativas, uma vez que o país vivia um momento ímpar na economia e 
na política. A Moeda era o Cruzeiro, e a economia era basicamente da agropecuária, 
entretanto o Brasil já ensaiava seu processo de industrialização como a criação da 
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) uma das maiores 
indústria siderúrgicas do Brasil e da América Latina (CPDOC.FGV.BR, 2017). 

O desfecho da Segunda Grande Guerra, a consolidação da Rússia Soviética e 
o crescimento dos Partidos Comunistas na Europa do pós Guerra foram fundamentais 
para a aceleração do processo de industrialização do Brasil. A partir desta fase, viu-

mailto:flavio.pacheco@uft.edu.br
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sider%C3%BArgica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina


 

 
598 

se também o aparecimento de uma classe média no Brasil que até então não se 
conhecia. 

Assim, o curso de Administração no Brasil foi ganhando força, uma vez que o 
start industrial foi dado. De lá pra cá, o curso foi se transformando a medida que as 
organizações iam crescendo, se diversificando e se inovando. A medida que essas 
mudanças iam surgindo, a necessidade de um profissional mais polivalente, ou 
específico – depende da época, iam sendo necessários. 

Tocantins, estado caçula da federação, possui o curso de Administração 
presencial em pelo menos 10 cidades do Estado. Entretanto, pouco se sabe sobre a 
história do curso na região, nem mesmo em Palmas, capital do Estado. Assim, este 
estudo possui como objetivo: Conhecer a história do curso bacharelado em 
Administração na cidade de Palmas-TO. Para o alcance deste objetivo, foi feito um 
estudo com base na história oral de profissionais administradores atuantes na 
educação na capital Palmas. 

  
MATERIAL E MÉTODOS 
 A presente pesquisa teve por objetivo: conhecer a história do curso bacharelado 
em Administração na cidade de Palmas-TO. Considerando o objetivo proposto e a 
natureza das variáveis envolvidas, a pesquisa pode ser classificada como descritiva e 
exploratória. A abordagem do estudo é a qualitativa. Como método de coleta de dados 
foi utilizado a história oral. Para a execução deste método, utilizou-se a entrevista 
como forma de coleta de dados. Pela escassez de documentos para coleta de dados 
em fontes secundárias, entrevistou-se 4 profissionais; destes, o mais experiente está 
no Estado atuando no curso de Administração desde 1992. Destes, 4 foram 
professores universitários e empresários. Atualmente, 2 focam suas atividades 
somente na área empresarial. Foi elaborado um roteiro estruturado com 21 assertivas. 
A Amostra utilizada foi a não probabilística por conveniência. Esta técnica foi utilizada 
em face a não ênfase nos dados quantitativos. As perguntas e as categorias foram 
elaborados como base nas necessidades para resposta da pergunta problema. Sua 
construção não se baseou no referencial teórico. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Os profissionais entrevistados fazem parte da história do curso de 
Administração no Estado do Tocantins, principalmente Palmas. O estudo tem sua 
principal vertente estudar o desenvolvimento na capital do Estado, entretanto, alguns 
pontos históricos envolvem cidades do interior, o que não será descartado no 
momento da descrição dos resultados.  
 Dos entrevistados dois possuem origem do Sul, tanto formação, quando 
cultural; e dois possuem origem Centro-oeste e Norte. Um deles possui, tanto a 
formação, quando naturalidade e desenvolvimento cultural no Tocantins. Essas 
informação são relevantes, principalmente quando ao ponto de vista de 
desenvolvimento e comparação dos cursos de administração no Tocantins. A maior 
parte dos entrevistados iniciaram suas atividades docentes e profissionais no 
Tocantins. Um dos entrevistados ministrou aula na até então Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas de Gurupi (FAFICH), apontada pelos entrevistados como a 
pioneira a oferecer o curso de Administração no Tocantins, seguida pela Centro 
Universitário Luterano de Palmas CEULP/ULBRA, em seguida pela Universidade do 
Tocantins-Unitins. O primeiro curso de Administração no Tocantins segundo os 
entrevistados foi o curso da Unirg em Gurupi-TO, até então conhecida 
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como Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de Gurupi (FAFICH). Em seguida 
o curso de Administração da Ulbra-TO, e em terceiro o curso da Unitins. No Quadro 2 
é possível identificar as 3 primeiras IES a ofertar o curso no Tocantins 
 
Quadro 1: Primeiras IES a ofertar o curso de Administração no Tocantins 

Data Ocorrências 

1991 Curso de Administração FAFICH-Gurupi 

1996 Curso de Administração ULBRA-TO 

1997 Curso de Administração UNITINS 

Fonte: Da pesquisa (2017) 
 
 Os dados do Quadro 1 são com base na informação dada pelos entrevistados. 
Segundo os entrevistados existia limitações de titulação entre os professores. 
Segundo os entrevistados no início, a maioria eram graduados, poucos especialista e 
raros mestres e doutores. Entretanto, mesmo com as restrições de titulação, as 
disciplinas dogmáticas eram ministradas por bacharéis em administração. Este 
cenário se torna importante na formação do Administrador, uma vez que a motivação 
do aluno, a expectativa da formação e os conselhos e orientações fossem originários 
de um profissional administrador. Esta discussão é presente até os dias atuais, onde 
se vê disciplinas como Logística sendo ministradas por engenheiros de produção; 
gestão de pessoas ministradas por psicólogos; marketing ministradas por publicitários; 
financeira por contadores entre outras. O cuidado em se ter administradores bacharéis 
ministrando tais disciplinas são, exclusivamente, uma preocupação para a formação 
integral do profissional administrador. As condições estruturais eram limitadas 
segundo os entrevistados. Pouco uso de ar condicionado em sala, considerando o 
clima intenso no Tocantins; como ainda não existiam os recursos multimeios como 
projetor multimídia, o recursos mais utilizado eram os retroprojetores, pouco presente 
no início dos cursos. Não se via com apoio prático como empresa júnior; ou 
laboratórios de informática. Mesmo com as limitações estruturais, os entrevistaram 
ressaltaram um perfil de estudantes extremamente dedicados e comprometidos com 
o aprendizado, esses em sua maioria compostos por empresários, ou filhos destes; 
servidores públicos e pessoas em busca de oportunidades em um estado cheio de 
promessas. Quando estes profissionais eram “lançados” no mercado muitos já havia 
se tornado empresários; mas tinha-se também os interessados pelos concursos 
públicos. Os entrevistados relataram também que boa parte profissionais ao concluir 
a graduação, iam para o interior do estado na busca de melhores oportunidades. A 
escassez de professores era tamanha, que os próprios egressos dos cursos eram 
convidados a ministrarem aulas. Naquela época, segundo os entrevistados havia 
pouco estimulo para a vinda de professores e profissionais da docência para o Estado. 
Como o Estado do Tocantins ainda estava no início no surgimento dos primeiros 
cursos, muitas dificuldades estavam presentes para os docentes se qualificarem em 
nível de mestrado e doutorado. A única alternativa eram se deslocarem para as 
regiões Sul e Sudoestes, ou Norte, Nordeste. Por pouco, ou nenhum estimulo das IES 
ficava extremamente difícil em função do custo-tempo. A qualificação começou a ficar 
mais presente entre as IES quando novos professores começaram a chegar no 
Tocantins; quando as IES começaram a iniciar os programas de Minter e Dinter; e 
quando programas de mestrado e doutorado começaram a ser ofertados pela 
Universidade Federal do Tocantins-UFT. Segundo os entrevistados, atualmente as 
IES, tanto particulares como federais possuem estruturas adequadas ao processo de 
ensino aprendizagem, como equipamentos multimeios; escritórios de empresas 
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juniores e estágios. Entretanto, mesmo em um cenário como suporta melhoria da 
estrutura, o perfil dos alunos – em linhas gerais, tem se apresentado com maior 
dificuldade e pouco interessado. Para os entrevistados isso é reflexo da baixa 
qualidade ofertada no ensino médio, o que ocasiona muitos alunos com deficiência de 
leitura e escrita, raciocínio logico e crítico. Outro fator levantado pelos entrevistados 
foi a popularização dos cursos de Administração fruto da entrada maciça das 
Faculdades a distância. Eles apontam que os cursos a distância possibilitam 
limitações quanto as discussões empresariais, e as estágios. A disputa das IES pela 
atração de matriculas tem minimizado os critérios de seleção para entrada de alunos 
no curso, o que tem diminuído o esforço dos interessados, fazendo com as IES 
nivelem por baixo esses ingressantes. Esse efeito cascata torna um desafio para as 
empresas contratarem profissionais de qualidade, gerando altas procuras quando se 
anunciam vagas para tal profissão. Para os entrevistados os ganhos de ontem para 
hoje se relacionam na quantidade de profissionais no mercado Tocantinense.  
Diferente dos anos 90, em 2017, existem mais profissionais no mercado, 
proporcionando melhores desempenho as empresas. Hoje os Administradores 
contam com tecnologia para melhorar o aprendizado nas universidades, bem como 
para promover melhores desempenhos às organizações. Os entrevistados apontaram 
que, em linhas gerais, o curso de Administração possui velocidade na adaptação das 
matrizes curriculares. Para eles as IES acompanham o mercado, e se preocupam com 
a adaptação das disciplinas segundo a necessidade empresarial. Atualmente as IES 
se preocupam em inserir disciplinas para atender o mercado digital; novos formatos 
de negócios; processos tecnológicos e temas emergentes. 
Quadro 2: Diferenças entre o curso de Administração do passado, e atualmente 

Antes Atualmente 

Pouca Estrutura física Estrutura física adequada 

Alunos dedicados e interessados Pouco interesse dos alunos 

Pouca concorrência entre as IES Muita concorrência entre as IES 

Poucos professores com qualificação 
acadêmica 

Muita qualificação entre os professores  

Poucas oportunidades de Estágio Boa oportunidade de Estágio 

Pouca presença do CRA-TO Presença significante do CRA-TO 

Fonte: Da pesquisa (2017) 
 

Este estudo teve como objetivo Conhecer a história do curso bacharelado em 
Administração na cidade de Palmas-TO. Com a pesquisa foi possível notar que a 
muito por se descobrir; por mais recente e, novo o estado do Tocantins, e por 
conseguinte a historia do curso de Administração contida nele, muito se perdeu na 
história. É necessário maior investigação, ter mais personagens a serem 
entrevistados, e uma investigação mais profunda nas instituições pioneiras de onde 
nasceram o curso. Todavia, é possível perceber mutações neste na oferta do curso. 
No início eram poucas instituições a oferta, o que gerava muitos alunos matriculados 
em poucas instituições; havia poucos professores com titulações em script sensu; e 
pouca estrutura para didática do ensino, entretanto, essas limitações não diminuíam 
a qualidade no ensino, e o perfil do aluno era de “garra” e interesse pelos estudos. 
Segundo os entrevistados a “cede” pelo conhecido, a 20 anos atrás., é maior daquela 
presente hoje. Hoje, as instituições possuem mais estrutura, matriz curricular que 
atendem demandas do mercado, mais recursos didáticos, mais professores com scrito 
sensu, entretanto sem o êxito em formar profissionais como os do passado. O ensino 
EaD contribui para a popularização da profissão, trazendo uma guerra de preços, e 
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exigindo menos do aluno, promovendo ensino mais leve e brando. Em um momento 
de competitividade, perder aluno por reprovação é quase um pecado entre as 
instituições particulares; por essa, e outras justificativas, é que o ensino em 
Administração tem tido queda na qualidade. Esse cenário requer reflexão e 
providencias do Ministério da Educação, das Instituições de Ensino, do Conselho 
Profissional de Administração, e por que não dos próprios alunos e professores. 
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RESUMO 
O objetivo deste estudo foi descrever o comportamento de compra dos acadêmicos 
do curso de administração da Universidade Federal do Tocantins em ambientes 
virtuais. Evidenciou-se os fatores influenciadores do processo de compra através da 
internet, detectou-se os principais produtos ou serviços adquiridos nos ambientes 
virtuais, averigou-se as barreiras para aquisição de produtos ou serviços presentes 
entres os acadêmicos e levantou-se a periodicidade de compra dos alunos de 
administração da UFT. Trata-se de uma pesquisa quantitativa. A coleta de dados deu-
se por meio de questionário estruturado, que é composto de questões fechadas e com 
escala likert que somam 16 perguntas fechadas, e 7 questões para estabelecer o perfil 
dos participantes. Participaram do estudo 109 estudantes. Os resultados mostraram 
que os amigos são os fatores orientadores mais importantes para os estudantes. 
Quanto à motivação os estudantes mostraram que o preço é o principal fator 
motivacional para as compras na internet. Os principais produtos e serviços adquiridos 
pelos estudantes em ambientes virtuais foram os eletrônicos e celulares e 
entretenimento. Quantos às barreiras, os estudantes mostraram que não possuem 
dificuldades para utilizar os meios eletrônicos para a compra online, possuem 
conhecimentos quanto à inserção dos dados nas redes; não se preocupam totalmente 
em ver o produto na loja física antes da compra online e são cientes da espera para a 
entrega do produto. Quanto à periodicidade de compras os estudantes em sua maioria 
realizaram compras mais de cinco vezes no último ano.  Desta forma, conclui-se que 
os estudantes são consumidores frequentes nas compras online e seu perfil segue a 
média nacional Ebit (2017).  

Palavras-chave: Comportamento do consumidor. Internet. Estudantes. 

INTRODUÇÃO 
 

Este artigo é o resultado de um estudo realizado com os estudantes do curso de 
administração da Universidade Federal do Tocantins do campus de Palmas. O estudo 
teve como referencial teórico o comportamento do consumidor online. A problemática 
central é Qual o comportamento de compra dos acadêmicos do curso de 
administração da Universidade Federal do Tocantins em ambientes virtuais. 
Através do consumo e da tecnologia cada vez maior, surgiu o comércio na internet, 
crescendo ao longo dos anos. Com isso, as empresas cada vez mais tendem a alinhar 
suas estratégias para as vendas online. Todo esse crescimento é reflexo do consumo 
que, faz o indivíduo sair de uma condição de pessoa limitada para um ser dotado de 

mailto:flavio.pacheco@uft-to.edu.br
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escolhas concretas em relação às suas verdadeiras necessidades, conforme afirma 
Kotler (2000). 
As empresas passaram a se preocupar com o estudo do comportamento do 
consumidor que tem foco nos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos 
escolhem, compram, usam ou dispõem de serviços, produtos, experiências ou idéias 
para satisfação dos seus desejos ou necessidades (SOLOMON, 2009).  
Pesquisas em relação ao comportamento do consumidor no mercado virtual trazem 
dados que são de grande importância para as empresas. Um levantamento da 
empresa PwC, revela que 38,2% do brasileiros compram online todos os meses contra 
30,9% que declararam comprar em lojas físicas com a mesma frequência, e, somente 
3,4% dos consumidores entrevistados nunca adquiriram produtos em sites 
(SCRIVANO, 2016). 

Portanto, esta pesquisa, buscará compreender o comportamento de compra 

dos estudantes do curso de administração da UFT em ambientes virtuais. 

Sua relevância é direcionada as organizações e os atuantes de marketing, por 

aumentarem sua probabilidade de entender como devem agir em busca de 

determinada reação do mercado, e para a relevância científica irá contribuir para 

fortalecer outros estudos que tratam do comportamento de compra dos consumidores 

online, já que é um tema em constante evolução. 

Esta pesquisa tem como base teórica um resgate bibliográfico sobre o 

comportamento do consumidor, a internet e o comércio eletrônico e têm como 

instrumento de pesquisa o questionário estruturado com questões fechadas, visando 

à busca pelos objetivos específicos do trabalho 

A opção metodológica desse artigo utilizou o questionário fechado com 

questões estruturadas e escala de Likert, é uma pesquisa quantitativa, e o 

questionário foi fundamentado em uma matriz de amarração. 

O objetivo geral este estudo é descrever o comportamento de compra dos acadêmicos 

do curso de administração da Universidade Federal do Tocantins em ambientes 

virtuais. Especificamente, busca-se: 

 Evidenciar os fatores influenciadores do processo de compra através da 
internet; 

● Detectar os principais produtos ou serviços adquiridos nos ambientes 
virtuais; 

● Averiguar as barreiras para aquisição de produtos ou serviços presentes 
entres os acadêmicos;  

● Levantar a periodicidade de compra dos alunos de administração da 
UFT. 

 
MATERIAL E MÉTODOS  
  

Conforme os objetivos propostos, este estudo trata-se de uma pesquisa 
quantitativa, Richardson (1989) relata que este método caracteriza-se pelo emprego 



 

 
604 

da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no 
tratamento dessas através de técnicas estatísticas, desde as mais simples até as mais 
complexas, o que implica a coleta de um número elevado de informações relacionadas 
à população investigada, cujo instrumento utilizado, considerado o mais adequado, 
será o questionário. 

O universo pesquisado é composto pelos estudantes do curso de 
Administração da UFT do campus de Palmas – Tocantins que totalizam 282 alunos 
tanto no turno matutino e noturno. 

Participaram da pesquisa 109 estudantes, através do questionário online 
aplicado.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Por meio dos resultados obtidos neste estudo, foi possível descrever o 

comportamento de compra dos acadêmicos do curso de administração da UFT em 

ambientes virtuais. Os objetivos específicos deste estudo foram alcançados com a 

utilização do questionário, no qual foram levantadas informações sobre o perfil dos 

estudantes, os fatores influenciadores, orientadores e motivacionais, a periodicidade 

de compra e os principais produtos e serviços comprados no meio online, além das 

barreiras para aquisição desses produtos. 

Por intermédio das primeiras questões referente aos dados demográficos dos 

participantes da pesquisa, foi possível conhecer as características do perfil dos 

participantes que compram online. A predominância do sexo foi feminino, estudantes 

na sua primeira graduação, a maioria trabalha e fazem estágio, com idade de até 24 

anos, sua renda familiar mensal é de R$1.001,00 a R$3.000,00, solteiros, não 

possuem filhos. 

As perguntas subsequentes do questionário foram a base para alcançar o 

primeiro objetivo específico, no qual procurou evidenciar os fatores influenciadores no 

processo de compra online. Os fatores: informações sobre o produto e menor preço 

foram as afirmações que obtiveram um maior número de concordância, mostrando 

que é preciso que as lojas online trabalhem com mais profundidade sobre as 

informações dos produtos e serviços, visando que a loja online transpareça clareza e 

objetividade a fim de atender essa informação alcançada e obter mais clientes. Para 

o fator influenciador preço, a resposta se compara a média nacional Ebit (2017) e que 

é necessário trabalhar os preços dos produtos ou serviços buscando as informações 

sobre a sensibilidade do preço para cada público alvo a atingir, baseando-se nas 

referências teóricas, é notório que o baixo preço muitas vezes não fideliza o cliente, é 
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necessário alinhar as estratégias para um pós-venda eficiente para que o consumidor 

tenha um maior respaldo sobre o produto comprado.  

Ao analisar os dados demográficos é possível entender o porquê o fator 

informação teve a grande maioria dos votos, apesar de serem jovens de até 24 anos, 

eles estão ingressados no ensino superior e por isso a busca por mais informações 

sobre os produtos acarreta a sua influência no processo decisório de compra. 

No fator orientação os amigos tiveram uma maior influência para os 

respondentes, temos novamente os dados demográficos que respalda as respostas, 

já que a grande maioria não possui filhos e são jovens, tendo o seu ciclo de amizades 

mais presentes nessa fase da vida. 

No quesito motivação os respondentes seguiram a média nacional Ebit (2017) 

e elegeram o preço como maior fator motivador para as compras, cruzando as 

respostas com os dados demográficos é notório ver que essa condição é baseada na 

renda familiar dos respondes já que a maioria ganha de R$1.001,00 a R$3.000,00 

mensais. São estudantes que têm uma renda limitada e vêem na internet um canal de 

compras mais acessível ao preço. 

Quanto aos produtos e serviços comprados pela internet, as respostas conseguiram 

alcançar o segundo objetivo específico que visou detectar os principais produtos e 

serviços adquiridos nos ambientes virtuais. Os estudantes de Administração da UFT 

preferem comprar eletrônicos e celulares no share de produtos e entretenimento como 

share de serviços. As respostas alcançadas seguem a média nacional Ebit (2017), e 

mostram que a o comportamento do consumidor online tende a mudanças constantes. 

Para alcançar o terceiro objetivo específico que pretendia averiguar as barreiras 

para aquisição de produtos ou serviços presentes entres os acadêmicos, foi utilizada 

perguntas com o modelo de Likert visando encontrar os resultados esperados. Os 

resultados mostraram que a maioria dos estudantes não concordaram com as 

afirmações apresentadas, e mostraram que não possuem dificuldades para utilizar os 

meios eletrônicos para a compra online, possuem conhecimentos quanto à inserção 

dos dados nas redes, não se preocupam totalmente em ver o produto na loja física 

antes da compra online  e são cientes da espera para a entrega do produto. As 

respostas foram diferentes da média nacional, e isso se dá consequentemente em 

relação aos dados demográficos, já que a pesquisa teve a maioria dos respondentes 

jovens e estudantes, nascidos na geração Y que é considerada como a geração da 

internet. 



 

 
606 

O último objetivo específico procurou levantar a periodicidade de compra dos 

alunos de administração da UFT, as respostas encontradas por meio da aplicação do 

questionário mostraram que os estudantes em sua maioria realizaram compras mais 

de cinco vezes no último ano e que compram produtos através da internet com 

frequência mensal. Os dados mostram que os estudantes de administração da UFT 

são consumidores frequentes nas compras online. A partir desses resultados é 

possível criar estratégias de vendas online para alcançar esse público sabendo que a 

periodicidade de compras deles é positiva. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É importante salientar que a internet é um meio que se atualiza a todo o 

momento, e em uma explosão de segundos surgem novas tendências, idéias, 

conceitos, notícias, e o consumidor está a par de todas essas informações em um 

sentido global. Sabendo que somos seres pensantes e convivemos com fatores que 

nos influenciam em todas as fases da vida, é necessário que os estudos sobre o 

comportamento do consumidor sejam sempre atualizados buscando acompanhar a 

nova realidade. 

Os estudos mostraram uma realidade coerente com a amostra pesquisada e 

recomenda-se que esse estudo seja utilizado para que outros pesquisadores façam 

uma comparação entre as escolas de cunho público e privado para medir a diferença 

do comportamento do consumidor online entre essas duas vertentes. 
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O Conselheiro Municipal De Saúde Em Palmas-TO, Como Agente 

Fiscalizador Do Orçamento Público No Ano De 2017 

 

Rerickson de Almeida Santiago¹ 

Dagmar Albertina Gemelli ² 

 

RESUMO: Com a criação da Carta Magna de 1988, os legisladores compreenderam 

que havia necessidade da implantação de espaços públicos para que a população 

participasse do planejamento de políticas públicas objetivando atender as demandas 

nas diferentes esferas governamentais, partindo desta necessidade foram 

positivados na Constituição Federal os conselhos gestores temáticos (saúde, 

educação, assistência social, idosos, tutelar, entre outros) constituindo a ligação 

entre a sociedade e os gestores municipais, estaduais e nacionais, tais espaços 

buscam incentivar a participação de forma mútua para o acompanhamento das 

demandas que são pleiteadas e quais os mecanismos necessários para sua 

efetivação. A partir dessa concepção este resumo tem como finalidade demonstrar a 

sociedade como a atuação da gestão participativa contribuiu para o cumprimento das 

metas do Conselho Municipal de Saúde em Palmas- CMS, divulgando os resultados 

obtidos através de pesquisa documental e bibliográfica de material produzido pelo 

próprio CMS no ano de 2017.  

 

PALAVRAS CHAVE: gestão participativa; participação popular; orçamento público. 

 

INTRODUÇÃO: A partir dos anos 50 foi crescente o anseio da sociedade brasileira 

por uma democracia plena, tal anseio tornou-se ainda mais forte, após reabertura 

política, pós-governos militares, conclamava-se pelo retorno dos espaços 

democráticos bem como representatividade direta. Com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, esta demanda social foi conquistada, compreendeu-

se a importância de que cada cidadão fosse um agente democrático e participasse 

na busca de soluções para que se alcancem ainda mais conquistas sociais.  

 

¹acadêmico do curso de Direito no Centro Universitário Luterano de Palmas, Membro no Grupo de Estudos de Direito 
Administrativo GEDA do CEULP/ULBRA, Voluntário PROICT.  E-mail: rericksansantiago@gmail.com 
² Docente do Curso de Direito do CEULP/ULBRA, Coordenadora do grupo de estudos de direito administrativo - GEDA, 
doutora em Direito Público – Universidade Ilhas Baleares, Espanha, mestre em Direito e Políticas Púbicas UNICEUB 

mailto:rericksansantiago@gmail.com


 

 
609 

O conceito de gestão já manifesta a ideia de participação, ou seja, há uma forma de 

trabalho conjunto de pessoas analisando acontecimentos, encaminhando e 

trabalhando para que, sobretudo os anseios sejam correspondidos. A gestão 

participativa através do conselho aqui abordado foi regulamentada no Brasil do 

artigo 198 da CF/88, inciso II e na Lei Federal n° 8.142/1990, que dispõe sobre a 

participação dos cidadãos na gestão da saúde. No âmbito do município de Palmas 

- Tocantins, o Conselho Municipal de Saúde em Palmas- CMS, foi regulamentado 

através do Decreto Municipal nº 99438/1990, tendo sua implantação efetivada pelo 

Decreto Municipal n° 05/1992, o conselho objetiva: ações deliberativas e 

finalizadoras, as funções normativas, consultivas e organizacionais do Sistema 

Único de Saúde - SUS, do plano e fundo municipal de saúde, abrangendo a política 

pública estabelecida. É possível afirmar a importância do CMS, uma vez que age 

de forma mais próxima à sociedade e o próprio cidadão pode participar de forma 

mais dinâmica e direta. Este resumo será pautado através da atuação CMS, a partir 

de quatro tópicos, que podem ser considerados princípios na gestão participativa, 

sendo eles: o efeito da atuação democrática, validade da eficácia das soluções, 

representação social no conselho municipal de saúde, e o acesso à informação com 

a finalidade de fiscalizar. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: Para Francis Bacon (1561-1626), o conhecimento 

científico é o único caminho seguro para a verdade dos fatos. Como Galileu, critica 

Aristóteles (filósofo grego) por considerar que o silogismo e o processo de abstração 

não propiciam um conhecimento completo do universo. O conhecimento é 

fundamentado exclusivamente na experiência, sem levar em consideração 

princípios preestabelecidos. O conhecimento científico. 

 

 

 

Identificação DAS LEGISLAÇÕES PESQUISADAS 

Legislação Federal Art.° 198 da CF/88 

Lei n° 8.142/1990 

Legislação Municipal Decreto n° 99438/1990 de 07/08/1990 

Lei n° 142/1991 de 20/12/2017 

Decreto n° 05/1992 de 17/11/1992 (Regulamentação) 

Atas ordinárias N° 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012 de 
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Tabela 1: Listas de legislações utilizadas pelo o Conselho de Saúde Municipal de Palmas-TO. 

Fonte: Conselho Municipal de Saúde – Palmas-te, 2018. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A atuação dos conselheiros municipais de saúde 

precisa ser de forma eficiente, principalmente no controle da execução do 

orçamento público municipal não devendo atuar meramente da fiscalização 

burocrática bem como um acompanhamento de forma permanente da execução dos 

programas e ações ligadas à saúde municipal. 

 

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL: Sendo uma 

das principais atividades exercida pelos conselheiros a fiscalização do orçamento 

público. Em cada reunião do CMS, a participação se processa através das votações 

de encaminhamentos, de resoluções e de projetos apresentados pelo Poder 

Executivo e outras instituições de saúde, para receberem recursos do SUS, 

dependem de parecer favorável do conselho (OLIVEIRA; PINHEIRO, 2010). 

Verificou-se que os conselheiros durante todas as reuniões do CMS Palmas, 

demonstraram suas preocupações bem como observações em relação ao 

orçamento público da saúde, entre várias observações é possível destacar a 

melhoria da prestação de serviços relacionados á saúde, bem como uma melhor 

execução dos programas municipais, durante várias reuniões foi possível verificar 

que o combate aos desvios de recursos públicos tem se mostrado eficiente, 

principalmente em relação a sua finalidade. Na prática os conselheiros 

acompanharam e fiscalizaram a execução das despesas públicas, uma vez que o 

Conselho Municipal se mostra um instrumento de controle externo de grande 

eficiência na atuação responsável e independente. É relevante destacar que, apesar 

dos entes federados administrarem com independência os recursos financeiros que 

2016. 

N° 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011 de 2017. 

Atas extraordinárias N°001, 002, 003, de 2016. 

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 de 2017. 

Resoluções N° 005, 007, 008, 010, 012, 013, 014 de 2016 

N° 005, 007, 008, 010, 012, 013, 014. 015. 016, 017, 018, 019, 020, 

021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033,034 

de 2017. 

PPA Plano Plurianual de Saúde 2014-2017. 
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recebem da União para a saúde, estes devem estar de acordo com o estabelecido 

em seus Planos de Saúde (BRASIL, 2010). 

 

ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL: Os conselhos avaliaram o 

orçamento com a finalidade de acompanhar a evolução do orçamento público da 

saúde em 2017, tal controle se deu através da verificação de relatórios do poder 

público municipal em relação à aplicação dos recursos. Conforme Resolução nº 

333/2003, do Conselho Nacional de Saúde, compete aos Conselhos de Saúde 

analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão, com a prestação de contas e 

informações financeiras. Cabe também ao CMS fiscalizar, controlar gastos e 

deliberar sobre critérios de movimentação do Fundo de Saúde (BRASIL, 2003b). A 

maior parte dos relatórios foi encaminhados ao CMS dentro do prazo estabelecido 

conforme regulamentação, os que não atenderam tal determinação, foram 

devidamente justificados e aceitos pelos conselheiros, mostra-se de fundamental 

importância o cumprimento do tempo estabelecido para que as avaliações sejam 

efetuadas de forma segura, uma vez que quando houve dúvidas, foram 

devidamente apontadas, ou em casos de irregularidades constatadas forma 

devidamente encaminhadas aos órgãos competentes. Devem avaliar as ações da 

Secretaria de Saúde em relação aos recursos financeiros, e como estes estão sendo 

aplicados, no que se refere aos gastos e à movimentação do dinheiro transferido 

dos estados, do Distrito Federal e da União, bem como as verbas aplicadas pelo 

próprio município (BRASIL, 2010). Os conselheiros demonstraram consciência de 

como atuar na análise, não refutando quando necessários pareceres técnicos a 

respeitos das dúvidas e observações que surgiram ao longo do ano base. 

 

FISCALIZAÇÃO EM CONJUNTO COM OUTROS SETORES: Os conselheiros 

auxiliaram o sistema de auditoria, bem como o Poder Legislativo municipal na 

fiscalização orçamentária. Segundo Oliveira (2004), cabe também ao conselho 

auxiliar no âmbito das três esferas de gestão do SUS (federal, estadual e municipal), 

na formulação de estratégias para saúde e no controle das políticas públicas e do 

orçamento público.  
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CONCLUSÃO: Após o levantamento de dados, constatou-se que a fiscalização do 

orçamento público destinado à saúde realizada pelos conselheiros, foi de suma 

importância para garantir a sua correta aplicação e melhor aproveitamento na 

prestação dos serviços de saúde. Como ponto positivo, destaca-se a melhora na 

qualidade da prestação dos serviços ofertados para o cidadão. Ainda, a atuação do 

CMS auxiliou na efetiva aplicação dos princípios norteadores da administração 

pública, dentre eles a transparência e a universalidade, bem como a colaboração dos 

conselheiros no auxílio a outras instâncias federais, estaduais e municipais, no que 

tange a fiscalização do dinheiro público. Verificou-se, também, que os conselheiros, 

buscaram aprimoramento técnico, por meio de participação em cursos e seminários, 

para exercer sua atividade fiscalizatória com maior eficiência. Além disso, buscaram 

atuar com responsabilidade cidadã e social a fim de fosse consolidado o controle 

social. Contudo, devido á falta de estrutura, e também o fato dos conselheiros não 

poderem se dedicar exclusivamente a esse trabalho, algumas demandas específicas 

não pôde ser atendido de forma imediata, ressaltando também que os conselheiros 

não detém uma maior força de atuação devido à falta de interesse da maior parte da 

sociedade que não reconhece a importância, quiçá apoiar e auxiliar na fiscalização. 

Ainda, ficou evidenciado que no ano de 2017, não houve ao menos uma campanha 

de conscientização da população sobre a importância da atuação do CMS, visando 

incentivar a participação popular. Mas de forma geral, considerando as dificuldades 

que ainda existem e são determinações impostas aos órgãos de fiscalização, os 

conselheiros atuaram de forma coletiva, acompanhando de forma efetiva a aplicação 

dos recursos orçamentários destinados as políticas públicas direcionadas a saúde 

municipal. 
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RESUMO 
 
O estudo tem como objetivo identificar como ocorre a disseminação do marketing de 
relacionamento na franquia Chiquinho Sorvetes de Porto Nacional-TO. Para atingir 
este objetivo, contou-se com um instrumento de coleta de dados aplicado à 
proprietária da franquia Chiquinho Sorvetes da cidade de Porto Nacional-TO. Em se 
tratando de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, com os dados 
coletados, pode-se evidenciar o método utilizado na empresa, bem como traçar 
algumas considerações a respeito da dimensão do objetivo de pesquisa. Com o 
estudo, foi possível verificar que franqueadas possui poucos métodos de marketing 
de relacionamento na empresa. Na análise dos dados percebeu-se que a proprietária 
sente necessidade de implantar métodos de marketing de relacionamento para que o 
negócio continue crescendo. 
Palavras-chave: Marketing de relacionamento, Chiquinho sorvetes, Métodos. 

 
INTRODUÇÃO 

 
O setor de Franquias vem crescendo consideravelmente no Brasil, sendo 

responsável atualmente por 2,3% do PIB nacional, mais de 2 mil redes e 
aproximadamente 100 mil unidades franqueadas, gerando em média 800 mil 
empregos diretos, conforme informações da Associação Brasileira de Franchising – 
ABF. 

O Brasil tem evoluído mais do que a média de outros países, crescendo sem 
parar por mais de uma década. Em 2001, para expansão nominal do PIB de 1,3%, o 
setor cresceu 12% e já em 2011, o PIB foi de 3,5% e o setor de Franquias cresceu 
16,9%. O Faturamento que em 2001 era de 25,000 bilhões, saltou para 88,855 bilhões 
em 2011. Com taxa de mortalidade de apenas 5%, o setor de Franquias confirma ser 
um dos formatos menos arriscados para empreendedores iniciantes, devido ao uso 
de modelos de negócios comprovados e pelo apoiodos 
franqueadores.(SEBRAE,2012). 

Com essas estatísticas tão otimistas, alguns ramos estão adotado o método 
de franchising, por ser um modelo com taxas pequenas para o decaimento de uma 
empresa. No Brasil o ramo que mais de destaca é o alimentício, e com uma população 
de mais de 200 milhões de habitantes se torna irresistível aos empresários. Com isso, 
o Chiquinho Sorvetes tem se destacado no Brasil, por ser 100% brasileira, originada 
no interior de Mina Gerais em Frutal, e foi expandindo para as cidades de grande 
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porte, e em 2010 deliberou para se tornar uma franqueadora, e toma a decisão de se 
tornar a CHQ Companhia de Franchising. 

Segundo Bernardes, “Fizemos o caminho inverso que se costuma fazer e 
fomos do interior para as capitais. Ao mesmo tempo, temos um mix de produtos de 
alta qualidade, com preços acessíveis e apreciado por pessoas de todas as idades e 
de todas as classes” (ESTADÃO,2016). 

Segundo Rosana Fernandes (2014), independente do estágio do negócio, 
esteja ele na fase inicial de desenvolvimento ou maturidade, manter os clientes como 
foco principal é fundamental para o crescimento e a saúde de qualquer franquia. Afinal 
de contas uma empresa sem clientes não se mantém. Diante desta necessidade, bolar 
estratégias de Marketing de relacionamento pode ser a diferença entre sucesso e 
fracasso. 

O marketing de relacionamento é um grande conector entre consumidor e 
empresa, gera a empresa feedback quase instantâneo obtento o mínimo de clientes 
insatisfeitos nessa era digital, para isso é utilizado as mídias sociais. Contudo o 
marketing de relacionamento também usa de outros processos para se conectar ao 
cliente, para no fim sempre receber como resposta do feedback clientes satisfeitos. 

No mundo atual, a globalização chega como uma bomba para os empresários, 
que para se manter no mercado atual, precisa muito entender e desenvolver o 
marketing de relacionamento. Utilizando esse artifício para conseguir atrair o 
consumidor do século XXI, pois esse consumidor é o mais exigente, já que ele dispõe 
de várias tecnologias. 

Nesse sentido aponta-se a seguinte problematização: Como ocorre a 
disseminação do marketing de relacionamento no Chiquinho Sorvetes de Porto 
Nacional-TO? Para responder a esse problema, esse trabalho tem como objetivo: 
Descrever como ocorre a disseminação do marketing de relacionamento no Chiquinho 
Sorvetes de Porto Nacional-TO. 

Esse estudo será apresentado em cinco partes. Iniciará pela introdução, na 
qual será apresentado a temática e relevância do trabalho. O referencial teórico será 
inserido no segundo momento, onde teorias de marketing de relacionamento será 
abordada. Os tipos de pesquisa, a forma e elaboração do estudo serão apontados na 
metodologia. Logo após será apresentada a análise e discussão dos resultados. Na 
ultima etapa será exposto as considerações finais relacionadas ao tema estudado. 

 
 
MATERIAL E MÉTODOS  

  
O presente estudo será exploratório bibliográfico, pois tem por intuito 

satisfazer uma necessidade intelectual pelo conhecimento, na qual se caracteriza em 
uma pesquisa caráter explicativa. A princípio foi feito uma busca sobre o tema em 
questão, em publicações em língua portuguesa com bases em teses e artigos 
extraídos da internet, livros, revistas, entre outras fontes de pesquisa, para compor a 
pesquisa bibliográfica. Após selecionar as produções, iniciou-se com uma leitura 
flutuante desses artigos para assim definir os que se alinhavam ao estudo. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Nesta etapa será apresentado os dados feito na pesquisa de campo. Destaca-

se que o estudo foi feito com a proprietária da Franquia Chiquinho Sorvetes situada 
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em Porto Nacional-TO. O propósito desta etapa é levantar método como a empresa 
trabalha com o marketing de relacionamento entre cliente e empresa. 

 
4.1 Produto 

De acordo com a entrevista realizada com a proprietária da franquia Chiquinho 
Sorvetes de Porto Nacional-TO, ela afirma que pelo fato de ser uma franquia é pago 
uma taxa de propaganda e tem o auxilio da empresa Alibisqui para fazer o marketing. 

Foi realizado um estudo de viabilidade antes da abertura da franquia, e foi 
constatado que a população tem o costume de consumir o produto ofertado. O público 
alvo da empresa são as famílias, contudo também querendo atingir, universitários e 
idosos. 

Proprietária considera seu atendimento um diferencial de sua empresa em 
comparação aos concorrentes. 

 
4.2 Preço 
 

O preço é estabelecido de acordo com a tabela de preço da franquia, portanto 
nela contém o preço mínimo e o máximo, contudo a franquia de Porto Nacional 
estabelece o preço mais próximo do mínimo que é definido de acordo com a região. 

Proprietária alega estabelecer um preço em um nível baixo e acessível tanto 
para o cliente quanto para a empresa. 

 
4.3 Promoção 
 

É realizado ações promocionais sendo comprando um sorvete ganha outro, 
abaixando a casquinha de sorvete para 1 real, abaixando o preço do milk-shake, 
também é feito promoções de acordo com o estoque. A franquia também lança quatro 
campanhas ao ano, a campanha solidária, a de inverno, a de verão e a de boas festas. 
Usa de marketing digital para promover a franquia, o método mais usado é as redes 
sociais dentre elas a empresaria aponta que tem mais retorno é o Facebook. 

Argumenta que emprega as redes sociais para resgatar os clientes 
abandonados, e atrair novos clientes. Apesar disso é executado o uso de cartão 
fidelidade. 

 
4.4 Feramentas de Relacionamento 
 

A empresa não possui nenhum tipo de pesquisa de satisfação com os clientes, 
quando apresentado alguma insatisfação na empresa é resolvido tudo no boca a boca 
ou ressarcido o cliente ou é ofertado outro produto. No entanto não é aplicado nenhum 
tipo de mecanismo para conhecer os clientes consequentemente não possui um 
sistema de CRM na empresa. Sendo assim foram abordados algumas ferramentas 
dentro da empresa sendo elas: mídias sociais, panfletagem, anúncios em rádios, 
telefone, parcerias com universitários, entretanto possuem algumas ferramenta que 
não deram certo elas são: carro de som, minidoor, outdoor. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Este trabalho teve como objetivo identificar como ocorre a disseminação do 

marketing de relacionamento no Chiquinho Sorvetes de Porto Nacional-TO. Com este 
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estudo pode se observar que a franquia tem uma empresa terceirizada para fazer o 
marketing, existe um preço preestabelecido ofertado pela franquia, é realizado ações 
promocionais usa de marketing digital que tem mais retorno é o Facebook, é utilizado 
o uso de cartão fidelidade não possui nenhum tipo de pesquisa de satisfação com os 
clientes não é aplicado nenhum tipo de mecanismo para conhecer os clientes, 
consequentemente não possui um sistema de CRM na empresa. Neste contexto 
pode-se considerar que a franquia Chiquinho Sorvestes de Porto Nacional-TO, pratica 
um marketing de relacionamento moderado o marketing de relacionamento praticado 
na empresa é o contato direto com o cliente, sem pesquisa de satisfação com o cliente, 
e não possui um sistema de informação integrado, entretanto realiza diversos tipos de 
ações promocionais na empresa, e consegue ofertar seu produto a um preço baixo. 
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RESUMO 
A cada ano as Instituições de Ensino formam profissionais da área odontológica, 
consequentemente existe um aumento de consultórios particulares, aumentando 
assim a concorrência e competitividade. O estudo tem por objetivo descrever a 
estrutura dos materiais gráficos utilizados pelos consultórios odontológicos de Porto 
Nacional-TO. Utilizou-se de pesquisa bibliográfica, descritiva com abordagem 
quantitativa e, amostragem não probabilística por conveniência. Optou-se pela coleta 
e análise de materiais gráficos (cartões de visita e fotografia da fachada dos 
consultórios) e, questionário com perguntas pré-elaboradas. Observou-se que 33% 
dos cirurgiões-dentista estão na faixa etária de 25 a 30 anos, 50% concluiram o curso 
a mais de 5 anos, 55% possuem experiência de 5 a 10 anos, 91,67% dos consultórios 
utilizam cartões de visita; internet e panfletos, com 41,67%. Cerca de 58,33% dos 
consultórios contém o número de registro no cartão de visita e 66,67% não contém a 
identificação de cirurgião-dentista. É importante que exista fiscalização quanto as 
proibições e obrigatoriedades descritas no Código de Ética Odontológica e Lei nº 
5081/66, para que os clientes tenham informações transparentes e, evitando também 
a concorrência desleal entre os cirurgiões-dentistas. 
 
Palavras-chaves: Marketing; Odontologia; Clientes. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O Brasil vem enfrentado uma crise econômica e política nos últimos três anos 

(2015-2018), causando uma instabilidade em vários segmentos profissionais. Mesmo 

com todas as incertezas econômicas, o mercado odontológico vem crescendo, pois o 

brasileiro está se preocupando cada vez mais com a saúde bucal e a estética dos 

dentes. Em um estudo realizado por Cascaes, Dotto e Bonfim (2018), verificaram que, 

no período de 2007 a 2014, houve um crescimento quantitativo de profissionais no 

país e regiões, com números mais expressivos para o setor privado (24,5% - 

30,3%/ano), se comparado com o público (0,5% - 11,6%/ano). 

A busca da autoestima e de se ter um sorriso agradável, com dentes 

saudáveis e bonitos, faz com que esse serviço de saúde seja procurado por todas as 

classes sociais. Atualmente existe uma facilidade de acesso ao atendimento privado, 
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com a grande oferta de planos odontológicos. De acordo Neumann, Finkler e Caetano 

(2017), os consultórios privados concentram a maior parte dos atendimentos, pagos 

por desembolso direto, porém, cada vez mais, por intermédio dos planos de saúde. 

A cada ano as Instituições de Ensino formam profissionais da área 

odontológica, consequentemente existe um aumento de consultórios particulares, 

aumentando assim a concorrência e competitividade. Diante desse quadro, os 

profissionais devem procurar meios de conquistar novos clientes e fidelizar com os 

atuais.  Logo, os consultórios odontológicos para se manterem no mercado, além de 

realizar investimentos em atualizações tecnológicas, aperfeiçoamentos técnico-

profissional, bom atendimento, e ambiente agradável, devem utilizar técnicas de 

Marketing, que segundo Costa et al. (2017), não somente para benefício dos próprios 

estabelecimentos, mas também para os clientes que estarão bem informados sobre 

os serviços prestados. 

Nesse contexto, os materiais gráficos é uma ferramenta de marketing, que 

são bastante utilizados por vários segmentos, incluindo os consultórios odontológicos, 

que os utilizam para divulgação de serviços e contato profissional. Para Borges 

(2011), o profissional de saúde tem que se adequar a essa tendência e toda empresa 

de sucesso hoje precisa utilizar as ferramentas de marketing e ter clientes (pacientes) 

como centro de seu pensamento estratégico. Desse modo, pretende-se com esse 

estudo responder a seguinte problemática: Como os consultórios odontológicos de 

Porto Nacional estruturam seus materiais gráficos para a divulgação?  

Para responder esse questionamento, o estudo em questão tem o objetivo de 

descrever a estrutura dos materiais gráficos utilizados pelos consultórios 

odontológicos de Porto Nacional -TO. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

   

Este trabalho tem por objetivo descrever a estrutura dos materiais gráficos 

utilizados pelos consultórios odontológicos de Porto Nacional -TO. Para isso, buscou-

se informações sobre o tema em questão através de uma pesquisa bibliográfica. 

Nesse sentido utilizou-se de pesquisa em artigos, dissertações e livros. Trata-se 

também de uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa. Foram coletados 

materiais gráficos dos consultórios odontológico, como também aplicação de 

questionário. Os dados coletados foram obtidos através de materiais gráficos, como 
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cartões de visita e fotografia da fachada dos consultórios, como também através de 

questionário com perguntas pré-elaboradas. O questionário aplicado foi constituído de 

oito perguntas, como: idade, sexo, tempo de formação, especialidade, tempo de 

atividade profissional, número de funcionários, número de cirurgiões-dentistas, 

materiais de divulgação, se o consultório realiza treinamentos, meios de fidelizar o 

cliente e por último como é constituída a sala de recepção. A população utilizada 

nessa pesquisa foram os consultórios odontológicos de Porto Nacional. Amostra de 

12 de consultórios e a amostragem não probabilística por conveniência, onde o 

pesquisador seleciona membros da população mais acessíveis (OLIVEIRA, 2001; 

NOBRE et al., 2017). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No estudo percbeu-se que que 33% estão na faixa etária de 25 a 30 anos de 

idade, seguido de 30 a 35 anos (25%), 35 a 40 anos (17%), 40 a 45 anos (9%) e 50 a 

55 anos (8%) e mais de 55 anos (8%). Sendo que 41,67% é do sexo feminino, 50% 

masculino e 8,33% constituido dos dois sexos trabalhando no consultório. O Figura 2 

apresenta o tempo de formação dos cirurgiões-dentistas. A partir dessas informações 

percebe-se que 50% dos cirurgiões-dentistas concluiram o curso a mais de 5 anos e 

25% dos profissioanais concluiram a menos de 5 anos. Pode-se notar que os 

profissionais com mais tempo de formado na área são minoria, onde 9% para 10 a 15 

anos de formados, 8% de 20 a 25 anos e 30 a 40 anos de formados. A Figura 3 

apresenta as especialidades, onde alguns profissionais possuem apenas uma e 

outros mais de uma. Através dessas informações percebe-se que 83,33% dos 

profissionais são especialistas em ortondondia, seguido de 50% de implantodontia, 

41,67% endodontia, cirurgia e prótese (33,33%), dentística (25%), radiologia e 

periondontia (16,67%), reabilitação oral (8,33%). Nenhum consultório participante 

dessa pesquisa possui especialidade em DTM (Disfunção temporomandibular) e 

Odontopediatria. A Figura 4 apresenta o tempo de atividade profissional. Percebe-se 

que 55% dos profissionais atuantes possuem experiência de 5 a 10 anos, seguido de 

36% com menos de 5 anos, e 9 % dos profissionais possuem tempo de atividade a 

mais de 20 anos.  91,67% dos consultórios utilizam cartões de visita, seguidos do uso 

da internet e panfletos (41,67%). Do total, apenas um consultório não utiliza nenhum 

tipo de divulgação. A Figura 6 apresenta o quantitativo de consultórios que realizam 
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treinamentos de funcionários e enviam cartas/agradecimentos ao cliente. Do total de 

participantes da pesquisa, nove responderam à pergunta em questão, sendo que, 

42% dos que responderam fazem agradecimento por indicação, 25% enviam carta de 

retorno de seis em seis meses, 25% fazem treinamento de funcionários; 8% enviam 

carta de término de tratamento. 

Quanto à sala de recepção dos consultórios, 83,33 % oferecem água/café 

para os clientes; todos possuem cadeiras; 16,67% fazem chamada de espera; 66,67% 

possuem revistas atualizadas; 16,67% possuem sofás; 33,33 % colocam seus 

certificados à mostra e 50 % apresentam seus serviços por computador vídeo câmera. 

Foi feita a análise das informações contidas no material gráfico, cartão de visita e 

fachada, dos 12 consultórios participantes dessa pesquisa, conforme Quadro 1.  

 

Percebe-se que 58,33% dos consultórios contém o número de registro no 

cartão de visita e 66,67% na fachada, sendo que 41,67% dos consultórios não 

divulgaram o número profissional no cartão. Nos cartões de visita, 66,67% não contém 

a identificação de cirurgião- dentista, como também 75% das fachadas não tem essa 

informação. A falta dessas informações está em desacordo com a Resolução 

118/2012, Art 43º (CFO, 2018), onde afirma que “na comunicação e divulgação, são 

obrigatórios a identificação do número de inscrição e o nome representativo da 

profissão de cirurgião-dentista”. Dos participantes da pesquisa, dois consultórios 

constam em sua divulgação a descrição de “clínico geral”.  Quanto ao exercício de 

mais de duas especialidades 41,67% informam no cartão de visita e 50% na fachada, 

estando em desacordo com a Lei nº 5081/1966. A referida Lei também proíbe anunciar 

preços de serviços e modalidades de pagamento (BRASIL, 1966), onde, através 

dessa pesquisa, percebeu-se que existe uma quantidade mínima que utilizam essas 

informações.  

 

 

 



 

 
622 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo da pesquisa foi descrever a estrutura dos materiais gráficos 

utilizados pelos consultórios odontológicos de Porto Nacional -TO. 

Conforme dados da pesquisa pode-se perceber que apenas um consultório 

não utiliza nenhum tipo de divulgação e os outros utilizam-se de brinde de uso 

odontológico, internet, lista telefônica, panfletos, rádio, televisão, cartões de visita, 

impressos de orientação e outros tipos, como outdoor. Os materiais gráficos 

analisados foram o cartão de visita e fotografia da fachada dos consultórios, onde 

percebeu-se que muitos não colocam o número de registro profissional e também o 

nome cirurgião-dentista, que é obrigatório, conforme descreve o Código de Ética 

Odontológica. Existem também uma grande quantidade de consultórios que informam 

mais de duas especialidades, como também informações das formas e modalidades 

de pagamentos, contrariando a Lei nº 5081/66, que regula o exercício da odontologia 

no Brasil. 

É importante que exista fiscalização quanto as proibições e obrigatoriedades 

descritas no Código de Ética Odontológica e Lei nº 5081/66, para que o consumidor 

tenha informações transparentes, e evitando também a concorrência desleal entre os 

cirurgiões-dentistas. A pesquisa pode ter continuidade, através de trabalhos futuros, 

onde sugere-se análise dos demais materiais gráficos não analisados nesse estudo. 
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A Presunção de Inocência e as Mídias Sociais 

 

Thaís Almeida de Aguiar53 

Karine Alves Gonçalves Mota54 

Resumo 

O presente resumo tem como escopo evidenciar que o ordenamento jurídico brasileiro 
põe a salvo princípios norteadores da atuação jurisdicional para o fiel cumprimento da 
lei e concretização do princípio da dignidade humana. Assim como previsto na 
Constituição Federal de 1988 (CF/88) o fundamento constitucional da dignidade 
humana deve ser um norteador para as ações e pensamentos e efetivação do Estado 
Democrático de Direito. Nesta vertente, encontram-se os princípios da presunção de 
inocência, a ampla defesa e o contraditório, todos previstos com o intuito de buscar a 
justiça no caso concreto. Na atualidade, com os avanços tecnológicos, o mundo se vê 
sem fronteiras para a busca de conhecimento e disseminação de notícias, por vezes 
as informações veiculadas não condizem com a verdade dos fatos, assim ocorre o 
julgamento precipitado, culpando por vezes pessoas inocentes, dando à população a 
possibilidade de concluírem precipitadamente sobre algum evento. Indaga-se se a 
disseminação de  informações lançadas pela mídia precipitam o julgamento social dos 
acusados e se, assim, ferem o princípio da dignidade humana. 

Palavras-chave: dignidade; julgamento; informações. 

 

Introdução 

Com o intuito de concretizar o Estado Democrático de Direito, o ordenamento jurídico 

brasileiro põe a salvo diversos deveres e direitos ao cidadão. Conforme apresentado 

no Preâmbulo da Constituição de 1988 (CF/88) o Estado Brasileiro destina-se a 

assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o 

bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e justiça, sendo norteados por valores de 

uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Assim sendo, outros artigos 

da Carta Magna destinam-se a garantir a consolidação de uma sociedade justa e 

igualitária. Conforme o artigo 5º da Carta Maior, todos são iguais perante a lei, 

garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, em seu inciso LVII 
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dispõe: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 

penal condenatória”, aqui encontramos o princípio da presunção de inocência que 

estipula que todos são inocentes até a finalização do processo penal em que não mais 

seja aceito a interposição de recurso. Em contraponto, o inciso IV diz ser livre a 

manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, o inciso IX reforça: “é livre 

a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença”, assim percebe-se que a divulgação de 

notícias com o intuito de alertar e educar são de veras protegidas pela letra da lei, 

porém o que se vê corriqueiramente são casos de julgamentos populares precipitados 

em decorrência de informações divulgadas nas mídias sem que tenha concluído o 

processo judicial, levando assim a uma punição social, em que não são oportunizados 

de modo efetivo os direitos a ampla defesa e ao contraditório. Visto isto, é necessário 

que o cidadão tenha um pensamento crítico ao ser noticiado sobre algo, não levando 

como verdade tudo o que escuta, e procurar outros veículos de informações para 

saber sobre a procedência de notícias divulgadas, ainda mais nos tempos de mídias 

sociais, em que notícias falsas são anunciadas como verdadeiras.  Este resumo tem 

como objetivo mostrar a garantia legal do direito à presunção de inocência e alertar 

sobre julgamentos precipitados pela sociedade. 

 

Metodologia 

A metodologia empregada para a confecção deste resumo expandido consistiu em 

pesquisas bibliográficas correlatas ao tema, bem como consulta à legislação vigente 

e jurisprudência brasileira. Para a pesquisa o método dedutivo foi utilizado, a partir de 

uma abordagem qualitativa. 

 

Resultados e Discussões 

Os avanços tecnológicos trouxeram grandes facilidades para o homem 

contemporâneo, dentre as mais expressivas novidades encontram-se as redes 

sociais, bem como os veículos de divulgação de notícias e informações. Com o 

advento e a disseminação rápida em relação ao acesso à rede mundial de 
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computadores, o conhecimento é compartilhado de forma rápida e de fácil acesso, 

nesse ponto este Resumo Expandido trabalha com o princípio constitucional da 

presunção da inocência e seus reflexos quanto da exposição midiática de crimes e 

fatos que divergem dos preceitos morais aceitos pela comunidade. Primeiramente, é 

necessário apontar que a Constituição Federal de 1988 (CF/88) elevou o Brasil à 

condição de Estado Democrático de Direito, levando os cidadãos a terem diversos 

deveres e garantias que assegurem esta concretização. Adentrando ao tema do 

presente Resumo, o artigo 5º, inciso LVII , in verbis: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória; 

Assim, o princípio da presunção de inocência está inserido no rol de direitos e deveres 

individuais e coletivos, de modo que o cidadão no bojo de um processo judicial criminal 

será sempre considerado inocente até prova em contrário, assim é necessário 

comprovar os fatos para considerar alguém culpado. Ainda, conforme a Carta Magna, 

artigo 5º, inciso LV os princípios da ampla defesa e contraditório são assegurados aos 

acusados em geral, em processos administrativos e judiciais. Também é assegurado 

o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, 

moral ou à imagem. 

Em contrapartida a estas disposições, é assegurado o direito a livre manifestação do 

pensamento, sendo vedado o anonimato e é livre a expressão da atividade intelectual, 

artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, 

deste modo a divulgação de notícias e informações é dever e um direito da sociedade, 

porém ao divulgá-las é necessário ser fiel a verdade dos fatos, pugnando pela 

preservação da dignidade humana do acusado, e tendo consciência que as 

informações veiculadas refletem na vida do cidadão, podendo prejudicar sua 

reputação perante os semelhantes. 

Como dito, as redes sociais permitem a publicação rápida e acessível de informações, 

porém ao compartilhar estas notícias é necessário averiguar se são verdadeiras, a 

modo de evitar as notícias falsas. Isto causa a alienação da população, que ao não 

filtrar todas as informações recebidas, aceita como verdadeiro aquilo que lhe é dado 

como certo - o que por vezes leva a manipulação das massas.  

No campo das decisões dos Tribunais Superiores o princípio da presunção de 

inocência está em evidência: 

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE 
REGIME, REVOGAÇÃO DOS DIAS REMIDOS E REINÍCIO DA CONTAGEM 
DO PRAZO PARA NOVOS BENEFÍCIOS. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. PRESUNÇÃO DE 
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INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DE 
SANÇÃO COLETIVA QUANDO INDEVIDA. STJ. DECISÃO REFORMADA. 
1- Não havendo comprovação robusta e pairando dúvidas acerca da conduta 
atribuída ao apenado, impõe-se o afastamento do reconhecimento da falta 
grave em seu desfavor, em respeito ao princípio do in dubio pro reo e à 
presunção de inocência. 2- Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, a aplicação de sanção coletiva é indevida e ilegal quando, havendo 
vários detentos em um mesmo ambiente, não for possível precisar de quem 
seria a responsabilidade pelo ilícito, sobretudo se a conduta do recorrente, 
que participou dos fatos, juntamente com outros apenados, não foi 
devidamente individualizada por meio dos testemunhos dos agentes 
penitenciários. 3- Agravo conhecido e provido. (TJ-TO, AGRAVO EM 
EXECUÇÃO PENAL Nº 0003517-59.2018.8.27.0000, Relator: CELIA 
REGINA REGIS, Data Autuação: 26/02/2018) 

Na esfera penal, caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime 

é considerado crime contra a honra, com pena de detenção, de seis meses a dois 

anos, e multa, na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala 

ou divulga, também é punível a calúnia contra os mortos, conforme os dizeres do 

artigo 138 do Código Penal (CP). 

Visto isto, a exposição midiática de fatos ainda não comprovados através do devido 

processo legal, geram prejuízos aos acusados, uma vez que ainda não lhes foi 

oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa, nesses casos é assegurado 

pela CF/88 o direito de resposta proporcional ao dano causado, cabendo ainda o 

direito de peticionar por danos morais sofridos. Mister se faz observar que aqueles 

que compartilham notícias faltas que imputem a alguém a prática de crimes, cometem 

crime.  

 

Conclusões 

Diante de tudo o que foi exposto, conclui-se que os avanços tecnológicos, com ênfase 

nas mídias sociais e seu rápido poder de disseminação de informações, contribuíram 

para julgamentos populares precipitados, em que por vezes o princípio da presunção 

da inocência é observado de maneira efetiva. A concretização do fundamento 

constitucional da dignidade humana encontra apoio quando o julgamento se dá 

através do devido processo legal, garantindo a ampla defesa e o contraditório nos 

procedimentos a serem adotados em busca da verdade. É necessário que haja a 

conscientização sobre a necessidade de oportunizar o direito de resposta àquele que 

foi imputado conduta não compatível com os preceitos morais da sociedade, 

objetivando a concretização da justiça não apenas no bojo de um processo judicial, 

mas também social uma vez que o povo espera que o sistema judiciário fundamente 

suas decisões com base na legislação, e acima de tudo em preceitos éticos, que 

transpareçam a vivencia em um local seguro e com amparo estatal. 
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Resumo 

O trabalho tem como objetivo a análise da aplicação do direito de superfície através 

do princípio da função social da propriedade nas áreas urbanas ociosas na cidade de 

Palmas/TO, no ano de 2017. Como procedimento metodológico utilizou-se a 

interpretação teleológica e comparativa de abordagem qualitativa tendo a revisão da 

literatura específica como nosso instrumento de coleta de dados. As principais 

considerações finais foram que o Direito de Superfície é ferramenta eficaz para a 

implementação de soluções problema de urbanizações em áreas vazias, para evitar 

a especulação imobiliária, punições sociais dentre outras que serão abordadas à 

frente. 

Palavras-chave: Direito de cessão; Desapropriação; Princípio da superfície acede ao 

solo (superficie solo cedit); Princípio da Socialidade 

 

Introdução 

O trabalho parte de questões relacionadas ao movimento libertário burguês, 

como a liberdade, para demonstrar a aplicação do direito de superfície como meio de 

efetivação do Princípio da Função Sócia da Propriedade - PFSP. Com a perda do 

dominium do Estado Feudal sobre a propriedade, o individual detém-na de forma erga 

onmines depois desse movimento. Diante disto a igreja, instituição feudal primitiva, 

contrária à burguesia e as ideias socialista (de cunho comunista), justifica a 
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propriedade privada pela caridade social, surgindo daí o princípio da função social da 

propriedade. 

Com visão mais solidária do direito de propriedade, buscou-se com alguns 

teóricos, como Noberto Bobbio, León Duguit entre outros, definir o luga da propriedade 

se direito público ou privado, havendo um tendência para a supremacia do Direito 

Público sobre o privado, quando em disputa do ‘meu’ interesse  sobre o ‘nosso’ (o bem 

comum). 

Partindo dessas discussões o Código Civil de 2002 não definiu a propriedade, 

apenas, enumerando faculdades conferidas ao proprietário, em seu artigo 1.228, em 

usar (udendi – servir-se da coisa), gozar (ius fruendi – rendimentos do uso da coisa) 

e dispor da coisa (ius abutendi – direito de dispor da coisa), e reivindicá-la de quem 

injustamente a detenha (a segurança estatal sobre a coisa). A soma desses elementos 

configura a plenitude da propriedade, podendo ser transferidos em partes a terceiro 

através do usufruto, do uso, ou de habitação e pelo direito de superfície ou total pela 

alienação. 

Constatou-se que tanto o Código Civil de 2002 (Livro II) quanto Estatuto da 

Cidade (artigos 21 a 24) tratam do direito de superfície, como forma de implementação 

dos dispositivos 182 e 183 da Constituição Federal, ao tratar do cumprimento da 

PFSP, com  fito de torná-la eficaz, de impedir o implemento da desapropriação, diante 

da utilização lesiva da propriedade, podendo ser de privação total ou parcial do bem. 

Colocando-se a socialidade na releitura do direito de propriedade pelo PFSP, 

possibilitou a flexibilização do princípio superficie solo cedit do direito romano, adotado 

ainda pelo código atual, viabilizou a constituição do direito de superfície sobre ou sob 

o solo urbano, sem descaracterizar a propriedade. Este instituto disponibiliza por 

justaposição, seja por alienação ou doação, o direito de construir (o eadificandum) 

implemento da função social da propriedade. Além de impedindo o uso desta como 

ultima ratio do direito público através da desapropriação do solo edificado ou não. A 

superfície cedida recebe todas as proteções inerentes à propriedade enquanto durar 

o termo ou a condição resolutiva. 

Ao ceder o solo a terceiro o proprietário cumpri seu papel social e ainda se 

protege das sanções sociais estabelecia pelo estatuto da cidade e pelo próprio código 

civil. Diante de dois campos normativo do mesmo direito presencia-se um conflito 
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aparente de normas já superado pelo enunciado nº 93 que estabelece a eficacia das 

duas normas. Sendo que o código civil terá urbanas e estiver o interesso coletivo, terá 

lugar o estatuto da cidade. Esta cessão permite a construção de coisa própria sobre 

terreno alheio independente de indenização, salvo se estipulado no contrato. 

Observa-se que o objeto do direito de superfície é a cessão do eadificando do 

proprietário a um terceiro, o superficiário, registrado no CRI, que responde pelos 

tributos e encargos, pode ser transmitido por alienação ou sucessão. Este direito de 

superfície pode se dar por vontade ou por imposição da função da propriedade, ou 

seja, impede que recaia sobre o proprietário do solo o fenômeno da desapropriação 

quando desinteressado de construir ou que o faz de forma precárias. Ressalta ainda 

que tal relação superficiária inviabiliza sanções como o IPTU progressivo ou a 

desapropriação, o proprietário que não impor a realização de função ao superficiário 

concorrerá com este na perder a propriedade, ainda que de boa-fé, ao lhe ser dado 

tempo para fazer, não o faça. 

O direito de superfície pode se ser extinto pelo decurso do tempo ou da 

condição, o não cumprimento da função social estabelecida no contrato, se de cisão 

(tendo que finalizar a obra não o faz) e até mesmo por abandono ou usucapião. Este 

último só se opera sobre o direito de superfície e nunca sobre o proprietário do solo, 

extinguindo com o termino do contrato operando-se automaticamente o principio 

superficie solo cedit. 

Nesta aplicação do direito de superfície para relativização da propriedade por 

meio do estudo da Lei nº 10.257 de 2001 interligado ao Código Civil Brasileiro de 2002 

buscou-se a conceituação, a aplicação do princípio da social da propriedade; 

compreender a teoria da acessão e sua relativização para a desconstituição  da ideia 

absolutista da propriedade e neste intuito interligar o direito de superfície como 

ferramenta de cumprimento da função social da propriedade assegurando a 

implementação do plano diretor de Palmas sem grande penalizações e ainda com 

utilizações economicamente viáveis. 

 

Metodologia 

Utilizando como método para realização dos estudos a interpretação 

teleológica que traz o contexto histórico do direito de propriedade, intercruzando 



 

 
633 

questões sociais e históricas para consolidação do conceito de propriedade atual, 

como a liberdade e suas limitações históricas na sua formação, acordo com a visão 

de Richard Pipe e da igreja, através da Rerum Novarum, obra do papa Leão XII. Não 

se pode olvidar que o método comparativo associado a uma leitura sistemática 

(revisão literária), disponibilizou a apuração dos elementos que se interligam no 

ordenamento brasileiros como a Constituição da República Federativa do Brasil, com 

o Código Civil Brasileiro de 2002 e o Estatuto da Cidade, no objetivo de demonstrar a 

superação do interesse coletivo sobre o individual na estruturação e modificação dos 

agrupamentos urbanos em uma perspectiva da função social do direito de superfície. 

Estes métodos proporcionou a formação dos arcabouços teóricos necessário 

ao para desconstituição do direito absoluto sobre a propriedade e com isto a formação 

de novas figuras do direito real com a tratada neste trabalho, o direito de superfície 

que numa história remonta aos romanos, passa por sua retirada do ordenamento com 

a constituição do código de napoleão e chegando ao Brasil com a sua supressão no 

código de 1916  até quando surge um constituição comprometida com a dignidade da 

pessoa humana e retoma a solidariedade como meio de pacificação social no intuito 

de sedimentar a propriedade ou pelo menso o seu uso através do princípio da função 

social da propriedade. 

Observa-se a rede de sistemas para a aplicação do PFSP na analise 

comparativa entre esses três instituto na configuração da propriedade e sua aplicação 

social através do instituto do direito de superfície que é forma de suspensão da 

característica absoluta da propriedade o que permite a implantação da função social  

que é da propriedade. 

 

Resultados e Discussões 

Este estudo representa um recorte pertinente ao direito de propriedade 

interpretado através do direito de superfície. Utilizou-se como ferramentas do princípio 

da função social da propriedade para a aplicação do direito de superfície. Tal princípio, 

como foi comprovado, retira da propriedade seu caráter absoluto e orienta sua 

utilização para o cumprimento de um dever social, e que associado ao direito de 

superfície limita a atuação do proprietário, ao propiciar a um terceiro cumprir o dever 

social, que o proprietário não pode ou não quis promover. 
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Constata-se a possibilidade de implementar e desenvolver áreas ou glebas 

desertas através da concessão superficiária (acordo de vontade), além de diminuir os 

custos para o estado com indenizações e construções caríssimas. Oportunizando ao 

proprietário destas glebas a faculdade de não querendo fazer, ceder o direito de 

construir a um terceiro que queria. Sem falar na economia proporcionada ao terceiro 

que não terá que gastar com a compra de lotes, o proprietário que além de não perder 

sua propriedade para o estado ainda irá auferir capital proveniente deste negócio, sem 

contar que terá direito a tudo que ali estiver edificado quando extinta a relação 

superficiária. 

Caso, porém, o proprietário permaneça indiferente as oportunidades a ele 

ofertadas para que cumpra a função social da propriedade recairá sobre ele, segundo 

o estatuto da cidade, o IPTU progressivo e se não for suficiente para que este realize 

sua obrigação, o código civil e o estatuto da cidade à luz da constituição federal de 

1988 operarão sobre este o fenômeno da desapropriação da propriedade, e o estado 

cumprirá a função social do imóvel em benefício da coletividade. 

Com base no que ora foi exposto, o direito de superfície revela ser um dos 

instrumentos de política urbanística mais eficaz e econômica no combate, ou até 

mesmo na extinção, de problemas relacionados às invasões de terrenos, de ordem 

econômicas, ocasionados muitas vezes por uma má distribuição de renda, e 

principalmente pela falta ou inoperância de um projeto de urbanização direcionado a 

eliminar ou no mínimo amenizar questões habitacionais, de empregos dentre outras. 

Proporciona, também, o empreendimento em áreas de custos altíssimos por terceiros, 

como lembra Federico Henrique Viegas de Lima (2005) entre outros doutrinadores, 

isto devido ao fenômeno da separação do ius aedificandi do conteúdo do solo dando 

maior mobilidade na exploração dessa propriedade (no sentido desta atender sua 

função dentro da sociedade) antes confinadas ao esquecimento, à deterioração 

parcial ou total, se assim quisesse seu dono, ou quando não dispunha de recursos 

econômicos suficientes. 

 

Considerações finais 

Sem  dúvida, é tal direito ferramenta que possibilita o uso da propriedade 

privada em dimensões apropriadas ao interesse geral, sem contudo tirar as 

características próprias de direito privado e nem restringindo-a a este. Conclui-se que 
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o direito de superfície é meio eficaz de aplicação da função social da propriedade na 

constituição de políticas mais solidárias e eficientes que possibilitam a edificação de 

uma sociedade mais humanizada e sensível aos problemas que afetam a todos os 

seres vivos e seu meio ambiente. Além disso possibilita a permanência da propriedade 

a seus donos originais, impede que recaia sobre estes as sanções sociais que 

diminuem ou retiram o caráter privado da propriedade levando-a a uma esfera pública, 

forçando a aplicação da função social da propriedade e fazer com que esta cumpra 

seu papel social, pois nosso Estado não admite que uma propriedade fique ociosa por 

puro caprichos de seu donos ou mesmo por falta de renda para cumpri-la. Por isso 

que o direito de superfície é de grande valia para a proteção da propriedade e 

manutenção desta sem retirar o que se tem de mais próprio do indivíduo a liberdade 

de ter para si um bem. 
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Resumo 

O presente tem como objetivo trazer à baila e fomentar a discussão acerca de 
normativas que tratam dos estrangeiros que entram no país: as principais 
considerações, os direitos, o fundamento jurídico e seu embasamento teórico, bem 
como observar como se dão as garantias a essas pessoas. A metodologia usada 
neste trabalho foi a qualitativa, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, logo com uso 
de documentos, livros, revistas online, e fontes jurídicas – como jurisprudência, 
doutrina e códigos, no sentido literal da expressão. Embora o foco do trabalho seja a 
questão dos estrangeiros, se faz necessário uma expansão do estudo, para 
possibilitar uma melhor explanação, de maneira a abranger também a questão dos 
refugiados, e como os mesmos são vistos na sociedade atual. Dessa forma, 
considerando que o assunto hoje se encontra em voga na mídia e no meio social, o 
estudo dessa questão se mostra extremamente rico e relevante. 
Palavras-chave: Direito Internacional; Direitos humanos; Direitos fundamentais. 

 

Introdução 

O manifesto estudo tem como alvo principal o esclarecimento e a discussão sobre a 

realidade enfrentada pelos estrangeiros e refugiados que procuram estabelecer no 

Brasil o seu domicílio. As notícias midiáticas que demonstram a crescente entrada 

desses populares se tornou comum e hodierna, de modo que esse tema precisa ser 

estudado. 

Assim sendo, é o presente para analisar a historicidade da tutela à essa população 

que entra no país, recorrendo-se assim aos primórdios jurídicos para buscar a origem 

e as bases que resguardam os direitos. Com o intercorrer temporal e a crescente 

preocupação em resguardar a dignidade destes, será possível observar que cresce 

cada vez mais a busca por abrigo em um país diferente do natural, por diversos 

motivos a serem aqui debruçados.  

Como interesse primário, é importante salientar que a presente composição não tem 

como intento esgotar a discussão acerca dessa temática, mas fomentar o ensino e o 

estudo quanto ao direito internacional que acolhe e protege os estrangeiros e 

refugiados. Neste sentido, o objetivo do presente ensaio é verificar qual é o tratamento 
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dado pelo Brasil aos estrangeiros, inclusive refugiados. Para responder este 

questionamento, o presente estudo debaterá os ordenamentos legislativos referentes 

a esses grupos.  

 

Metodologia 

Conforme outrora relatado, a metodologia usada neste trabalho foi a qualitativa, ou 

seja, tem caráter exploratório, buscando conhecimento e entendimento geral sobre 

uma questão, abrindo espaço para questionamentos. Inobstante a isso, sabe-se que 

a pesquisa qualitativa não se atém a números e dados em sua frieza, mas sim, por 

realidades e sentimentos vivenciados em determinadas situações, buscando a 

explicação de fenômenos e atribuição de significados. Dessa forma, para o 

levantamento das informações constantes no presente, foi realizada uma revisão na 

literatura específica, tendo como base uma pesquisa bibliográfica e documental, tendo 

como base doutrinas, textos científicos bem como o uso de legislação pertinente ao 

assunto. 

 

Resultados e discussão 

As duas grandes Guerras Mundiais desencadearam uma série de mudanças sociais 

as quais dificultaram a subsistência de algumas pessoas em sua terra natal. Dessa 

forma, os naturais de um país buscavam abrigo em países vizinhos a fim de buscar 

uma melhor condição de vida e novas oportunidades de reestabelecimento, uma vez 

que sua terra natal se encontrava em situação de extrema miséria ou sofreu sérios 

danos após anos de embate. Para dar suporte a essas pessoas, a Organização das 

Nações Unidas (ONU) criou em 1950 o Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados – ACNUR (em inglês United Nations High Comissioner for Refugees) com 

plano de duração inicial de apenas três anos, todavia, devido à importância e o 

alcance do trabalho desenvolvido, o órgão existe até os dias de hoje com ações 

voltadas à proteção e ajuda dos refugiados ao redor do mundo, além de zelar pela 

aplicação das convenções internacionais que assegurem a proteção dos refugiados. 

O trabalho do ACNUR é baseado na Convenção de 1951 para Refugiados 

(Convenção de Genebra), responsável por conceituar e tutelar os direitos dos 

refugiados após a Segunda Guerra Mundial. Todavia, a Convenção de Genebra conta 

com dois pontos que limitam sua aplicação, pois a mesma só se aplicava a eventos 

ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 (reserva temporal) e também possuía sua 

aplicação voltada apenas aos refugiados provenientes de problemas ocorridos na 

Europa (reserva geográfica). Para melhor atender os interesses dos refugiados que 

não foram amparados pela Convenção de Genebra, a ONU criou o Protocolo de 1967 

responsável por expandir o conceito de refugiado e acabar com a reserva temporal e 

geográfica da primeira Convenção, reafirmando ainda o compromisso dos estados-

membros em cooperar com as ações desenvolvidas pelo ACNUR, o que possibilitou 

que o órgão construísse sede em outros países. 

O Brasil tornou-se signatário da Convenção de Genebra após nove anos de sua 

criação onde, até então, os refugiados não possuíam leis brasileiras que 

salvaguardassem seus direitos. Face a ausência de proteção por parte do Estado, a 

Igreja Católica atuava como berço dos refugiados, dando-lhes apoio e lutando por 

seus direitos. Em 1980 o ACNUR construiu sua sede em solo brasileiro iniciando um 

diálogo com o governo do país em busca de uma melhor adequação e assistência aos 
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refugiados sendo criado o primeiro ato normativo brasileiro voltado para refugiados 

em 1989, sendo editada posteriormente a portaria interministerial n.º 349 que passou 

a regulamentar a documentação e a condição de refugiado em solo pátrio. Ainda 

assim, tais avanços não foram suficientes, motivo pelo qual o ACNUR juntamente com 

a comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Relações Exteriores juntos 

apresentaram a proposta n.º 166 que, em 22 de julho de 1997 é sancionada pelo então 

presidente Fernando Henrique Cardoso, tornando-se a Lei n.º 9.474/97 responsável 

por abarcar as legislações até então esparsas e aplicadas em solo brasileiro, como 

também criou o Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), responsável por ditar 

a política pública do refugiado e decidir sobre as questões de refúgio apresentadas no 

Brasil. 

Por tais motivos a ONU considerou a legislação brasileira a mais atualizada no tocante 

aos direitos dos refugiados e para seguir com seu papel frente à Organização das 

Nações Unidas o Brasil, percebendo a crescente demanda de refugiados e 

necessidades até então desconhecidas por nosso Direito, promulgou recentemente a 

Lei n.º 13.445/2017 que tem como objetivo priorizar a segurança nacional, a 

organização institucional e o desenvolvimento do país, conjuntamente com a não 

criminalização da migração e a participação dos estrangeiros nas decisões a eles 

concernentes. Além do mais, o referido diploma trata ainda da acolhida humanitária 

destes migrantes, regularização documental, participação social e acesso igualitário e 

livre a serviços, programas e benefícios sociais, além de repudiar de maneira 

expressa as práticas de expulsão ou de deportação coletivas.  

Deste modo é possível observar que o legislador pátrio está atento às alterações 

sociais as quais se encontra o país que se tornou referência mundial no tocante ao 

acolhimento de pessoas advindas de outros países em busca de melhores qualidades 

de vida. É mister pontuar que estas alterações se fizeram necessárias a fim de garantir 

ainda mais os princípios basilares de nossa Constituição, todos voltados para um 

princípio maior, qual seja o da igualdade de todos perante a lei. 

 

Conclusões 

Durante o decorrer temporal, direitos são reconhecidos e modificados a fim de garantir 

a tutela individual dos integrantes da sociedade. Novas situações exigem 

aperfeiçoamentos no campo do ordenamento jurídico, como ocorreu com a situação 

dos estrangeiros e refugiados ao redor do mundo.  

Em solo brasileiro não foi diferente. Apesar da demora para a criação de uma lei 

voltada para a salvaguarda dos direitos dos refugiados, a Lei n.º 9.474/97 foi 

considerada a mais atual e preocupada com as políticas de acolhimento, proteção e 

regularização da situação do grupo no país. Não obstante a isso, a recentíssima 

atualização legal do Estatuto do Estrangeiro reafirma o compromisso firmado pelo 

Brasil em proteger e elevar os direitos inerentes à pessoa humana, 

independentemente de sua nacionalidade. 

Com a presente produção foi possível perceber as diferentes fases da luta pelo direito 

dos estrangeiros ao redor do mundo, mas o assunto não se esgota por aqui. Situações 

novas surgirão e o cidadão, independente do país em que vive, precisa estar atento a 

tais mudanças e preservar sempre o tratamento igualitário e a proteção dos direitos 

individuais e coletivos dos estrangeiros. 
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RESUMO:  O atual Estado Democrático de Direito, marcado por uma intensa luta até 
a sua implementação, trouxe em seu bojo um dos direitos mais importantes em uma 
democracia em essência, que é hoje a razão de existência da nossa magna carta, 
também conhecida como constituição cidadã que foi os direitos fundamentais pautado 
no princípio universal da dignidade da pessoa humana, a  nossa pesquisa será 
estruturada a partir de três subprincípios da dignidade da pessoa humana ( igualdade, 
liberdade e autonomia), com o objetivo precípuo de analisar a incongruência de 
gênero sobre o paradigma do principio da dignidade da pessoa humana. 
PALAVRAS - CHAVE: incongruência de gênero; proteção jurídica da identidade 
sexual; dignidade da pessoa humana. 
 
INTRODUÇÃO:  
Atualmente, com o advento do conhecimento científico e com a implantação e a 
ampliação da Democracia, a identificação do sexo do ser humano ocorre no momento 
da concepção uterina, a depender do número de cromossomos em cada célula. Sabe-
se que todo ser humano recebe um cromossomo X da mãe, e quem herdar um 
cromossomo X do pai, será do sexo feminino (XX), e quem herdar o cromossomo Y, 
é do sexo masculino. Assim, no momento em que a criança nasce, e que o médico 
anuncia - com base na observação dos órgãos sexuais externos do recém-nascido - 
“é uma menina” ou “é um menino”, a sociedade lhe impõe padrões de vida a ser 
seguido. Essas lições são lançadas pela sociedade, principalmente por seus 
familiares. Desde o primeiro dia de vida a sociedade impõe padrões de 
comportamento nos quais, a depender do gênero, o ser humano deve-se “encaixar”. 
No entanto, o gênero é mais do que expectativa de comportamento masculino e 
feminino. Sendo assim A Incongruência de Gênero é uma condição psicológica na 
qual o indivíduo se identifica com o gênero diferente daquele que lhes foi atribuído no 
nascimento. Convém por em relevo que o termo Incongruência de Gênero é bastante 
recente, pois em 18 de maio do presente ano a Organização Mundial de Saúde - OMS 
anunciou durante o lançamento da Classificação Estatística Internacional de Doenças 
e Problemas Relacionados à Saúde (CID 11) a retirada dos transtornos de identidade 
de gênero do capítulo de doenças mentais. Segundo a OMS, muito embora a 
incongruência de gênero tenha deixado de ser classificado como um transtorno 
mental, existe a necessidade de garantir o atendimento às demandas específicas de 
saúde da população trans. Razão pela qual foi inserida no capítulo intitulado de 
“Condições Relacionada à Saúde Sexual”. Sendo assim, o resumo será desenvolvido 
a partir de uma análise da criança transgênero sobre o aspecto jurídico da Dignidade 
Humana em razão do princípio da isonomia constitucional, desenrolando em três sub 
princípios fundamentais: Igualdade, liberdade e autonomia de escolha, a fim de 
compreender a transgeridade infantil, e como o ordenamento jurídico dispõe sobre a 
esse respeito. 
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MATERIAL E MÉTODOS:  
O método utilizado na presente pesquisa foi o uso do Referencial Bibliográfico para a 
formulação da presente pesquisa, como em Doutrina, Jurisprudência, Tratados 
Internacionais em que o Brasil seja Parte, artigos científicos, entre outras. Tais 
Métodos foram utilizados para melhor fundamentar a pesquisa, tendo como ponto de 
partida a criança transgênero, e no decorrer da pesquisa arguir sobre a análise jurídica 
da incongruência de gênero na ótica principiológica da Dignidade humana que são 
inerentes a qualquer indivíduos: igualdade, liberdade e autonomia da escolha. 
E ainda foi utilizado das seguintes legislações: 

ESPÉCIES DE LEIS IDENTIFICAÇÃO 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
Art. 1º III; Art. 3º, IV; Art. 4º, II; Art. 5º, I e Art. 227 

 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

Lei nº 8.069 de 13/07/1990( Art. 3º; Art.4º;Art.5º; Art.6º; Art. 
7º e Art.15 

 

CÓDIGO CIVIL Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO:  
A transexualidade (ou incongruência de gênero) vem sendo discutida cada vez mais 
nos últimos anos. Isso se deve ao surgimento de inúmeros casos, tanto no convívio 
social, quanto na mídia, bem como os avanços na medicina em relação aos 

tratamentos hormonais ( retardamento hormonal no  Hospital das Clínicas HC por 

meio de uma equipe interdisplinar na USP). Especialmente com o advento da Magna 
Carta de 1988 que foi o ponto de partida para a discussão acerca do princípio da 
dignidade humana conjuntamente com os três subprincípios da dignidade, quando o 
constituinte originário trouxe o princípio da dignidade da pessoa humana, ele elencou 
como uns dos fundamentos da República Federativa de 1998, art.1º, II da Constituição 
Federal de 1988, in verbis: 

Art.1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituindo em Estado 
Democrático de Direito e tem como Fundamentos: 
II - A dignidade da Pessoa Humana 
( grifo nosso) 

Diante de tal explanação do art. 1°,II entende que ao Estado incumbe a função de 
proteger a dignidade da pessoa  humana mediante quatro características 
fundamentais: 1 – não interferência na vida  privada consoante a intimidade sexual, 2 
– universalização de direitos, 3 – proteção da Dignidade humana subjetiva e objetiva 
de cada um, 4 – igualdade paritária de direitos plurais. Tais características são 
essenciais para a integridade da criança transgênero e seus direitos fundamentais. 
Pelo fato do Direito resultar, justamente de toda uma evolução social  a respeito do 
que significa este ser humano e de que é a compreensão do que é ser pessoa e de 
quais os valores que lhe são inerentes que acabam por influenciar ou mesmo 
determinar o modo pelo qual o Direito reconhece e protege esta dignidade,  consoante 
nesse entendimento. Os transgêneros de modo geral tem seus direitos assegurados 
e preservados pela lei, por se firmar na qualidade humana como valor axiológico de 
cada individuo no gozo dos seus direitos fundamentais,  de tal modo que a dignidade 
perpassa a ideia de materialidade humana( integridade fisíca, intimidade, vida, 
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propriedade, etc) sob a fundamentação teórica por assim dizer três sub princípios da 
dignidade da pessoa humana: liberdade sexual, Maria Berenince Dias(2010), lenciona 
com a seguinte fundamentação: 

A liberdade compreende o direito á liberdade sexual, aliada ao direito de 
tratamento igualitário, independentemente da tendência sexual. Trata-se, 
assim, de um  liberdade individual, um direito do indivíduo, e como todos os 
direitos do primeiro grupo, e inalienável e imprescitível. É um direito natural, 
que acompanha o ser desde o nascimento, pois decorre de sua própria 
natureza. 

A dignidade também pressupõe a ideia de igualdade jurídica mediante a não 
discriminação da escolha, que pode ser entendido como uma paridade de tratamento 
perante a sociedade, assegurada pelo ordenamento jurídico, sendo assim, uma 
criança transgênero não pode ser discriminada em razão da escolha do genêro, 
consoarte que a constituição assegura igualdade lanto sensu, pelo qual o Estado não 
poderá intervir nas questões familiares em razão do princípio da não intervenção 
estatal, tal limitação compreende a liberdade e a igualdade jurídica perante a 
constituição e demais normas infraconstitucional, como pode ser observada no 
seguinte art. 5º, caput da constituição federal, in verbis: 

Art.5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à segurança e à propriedade. 

Deve assim, ser assegurados por lei, os mesmos direitos, prerrogativas e vantagens, 
com as obrigações correspondentes, o que significa tratar os iguais e desiguais na 
medida da sua igualdade ou desigualdade, mediante essa igualdade somada com a 
liberdade sexual da criança outro subprincípio justifica a dignidade da criança 
transgênero, denominado de princípio do reconhecimento ou identidade porque 
determina que todos tem uma identidade personalíssima, decorre principalmente do 
direito de imagem, a sua autodeterminação de ser o que melhor se satisfaz, o certo 
que tal princípio deve ser respeitado incumbindo em crime seu desrespeito e diante 
disso as crianças transgênero tem plena igualdade constitucional para os mesmos 
direitos que são inerentes a demais ças. Mas tal Dignidade é constantemente violada, 
porque as pessoas são por assim dizer ainda intolerantes, justamente pelo fato de  a 
criança ser impossibilitada de exercer sua liberdade de escolha pela própria família 
como por exemplo é o caso retratado no Jornal Folha de S. Paulo de Oliver, criança 
transgênero que nasceu menina e com cinco anos despertou - se como do sexo 
masculino, mas o fato é que a mãe de Oliver conta que na festa de aniversário de 
oliver , levou a para compra roupas masculinas e um sapato masculino, pois era o seu 
aniversário e tal feita na casa da familia do pai de oliver e o relato da mãe foi o 
seguinte: 

Até que um dia, meses depois, eu comprei um sapato masculino para ele usar 
numa festa na casa da família do Pai. Me chamaram de louca, quiseram me 
bater. Me acusaram de querer ter um casal e por isso estava influenciando a 
criança. jamais! Eu amo menina, queria ser mãe de menina desde o primeiro 
momento que olhei para Olivia. Jurei que nunca mais iria na casa da família do 
pai dele, por mais que ainda seja muito.( Folha de S. Paulo, 2018)nesse 
sentido, Noberto Bobbio ( 1998, p.86), lesionando sobre as razões da tolerância 
no contexto social, afirma o seguinte: 
Quando se fala de tolerância nesse seu significado histórico predominante, o 
que se tem em mente é o problema da convivência de crenças (primeiros 
religiosos, depois também políticas) diversas. Hoje, o conceito de tolerância é 
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generalizado para o problema da convivência das minorias étnicas, linguísticas, 
raciais, para os que são chamados geralmente de “diferentes”, como, por 
exemplo, os homossexuais, os loucos ou os deficientes 

Como pode observar, quando a sociedade não tolera a diferença do seu semelhante, 
torna -se preconceituoso, foi o que aconteceu com o caso Já mencionado 
anteriormente que a família de Oliver acusou a mãe de induzi-la a ser do sexo oposto, 
pois a primeira pessoa a sofrer com essa falta de tolerância é justamente a mão e 
consequentemente mais tarde a criança. No entanto  o Estado deverá assegurar que 
a criança Transgênero venha a ter seus direitos fundamentais resguardado  em 
decorrência  do princípio da Dignidade humana e da Limitação do estado 
constitucional frente aos direitos fundamentais, que bem é subentendido nas palavras 
de Luiz Roberto Barroso( 2010, p.25) ao lesionar sobre os três tipos de limitação do 
Estado Constitucional: 

Em um Estado constitucional existem três ordens de limitação do poder. Em 
primeiro lugar, as limitações materiais: há valores básicos e direitos 
fundamentais que hão de ser sempre preservados, como a dignidade da 
pessoa humana, a justiça, a solidariedade e os direitos à liberdade de religião, 
de expressão, de associação. Em segundo lugar, há uma específica estrutura 
orgânica exigível: as funções de legislar, administrar e julgar devem ser 
atribuídas a órgãos distintos e independentes, mas que, ao mesmo tempo, se 
controlem reciprocamente (checks and balances) 9. Por fim, há as limitações 
processuais 

 
Em consequência disso, nota-se a relevância do tema no âmbito jurídico. Uma vez 
que o Direito é dinâmico, e deve observar as mudanças nos valores e fatos que 
ocorrem na sociedade. Também o art. 227 da Carta Magna, bem como o art. 4º do 
Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que é dever da família da sociedade e 
do Estado assegurar, com absoluta prioridade a efetivação dos direitos dos menores. 
A proteção dos direitos da criança e do adolescente parte do pressuposto de que tais 
pessoas não são detentores de capacidade e exercício, por si só, de seus direitos, 
necessitando assim, de terceiros (família, sociedade e Estado) que possam 
resguardar os seus bens jurídicos fundamentais até que se tornem plenamente 
desenvolvidos físico, mental, e moral. 
 
CONCLUSÃO:   
Em verdade, ainda que se pudesse  a dignidade da criança transgênero pudesse ser 
universal, isto é, comum a todas as pessoas em todos os lugares, não haveria como 
evitar uma disparidade e até mesmo conflituosidade sempre que se tivesse de avaliar 
se uma determinada conduta é ou não ofensiva da dignidade, pois a sociedade 
contemporânea impõe padrões sociais diferentes, por não ser habitual na convivência 
familiar e social, no entanto é preciso entender que a sociedade passa por entesas 
transformações, em decorrência da evolução da sociedade de acordo com os novos 
paradigmas culturais, sendo assim deve se respeitar a cultura do próximo, pois 
vivemos em uma sociedade pluriculturalista . 
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