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ApresentAção

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Fundação Universidade do 

Tocantins – UNITINS, ao final do XIX ciclo do Programa de Bolsas Iniciação Científi-

ca – PIBIC, em que a Instituição aliou esforços com o Conselho de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq)  – se sente feliz por vencer mais uma etapa da missão 

de levar à comunidade técnico-científica do Estado do Tocantins e do Brasil o fruto 

do trabalho árduo de nossos pesquisadores e bolsistas, financiados em sua grande 

maioria pelo CNPq.

Durante a XIX Jornada de Iniciação Científica serão apresentados os resul-

tados de 30 trabalhos desenvolvidos durante o ciclo PIBIC 2011/2012, nas áreas de 

Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Sociais 

Aplicadas, Linguística, Letras e Artes.

Agradecemos à comunidade técnico-científica e aos demais participantes 

desse evento, que tem por finalidade divulgar os resultados das pesquisas desenvol-

vidas na UNITINS. Agradecemos, ainda, a todos que integram a Equipe do PIBIC na 

UNITINS e ao CNPq por acreditar na parceria que desde 1993 vem contribuindo para 

a formação dos jovens tocantinenses e de todo o Brasil.

Sucesso a todos!

Mauro Lúcio Torres Corrêa

Coordenador do PIBIC-UNITINS
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SELEÇÃO DE GENÓTIPOS DE SOJA PROMISSORES PARA PRODUÇÃO DE 

BIODISEL

Adriano Sérgio Bernardo Queiroz 1; Lucas Koshy Naoe 2; Thadeu Teixeira Júnior 2; Eliane Regina Archangelo 2; Expe-

dito Alves Cardoso 2; Layane Araujo Vitor 3; Gustavo José Lunkes 3.

(1) Estudante do Curso de Engenharia Agronômica da Unitins, Bolsista do PIBIC-Unitins/CNPq; 
e-mail: adrianosbq@uol.com.br. (2) Professor (a)/Pesquisador (a) Unitins; 

e-mail: lucas.kn@unitins.br, thadeu.tj@unitins.br, eliane.ra@unitins.br, expedito.ac@unitins.br, (3) Estudante do 
Curso de Engenharia (3) Agronômica da Unitins; e-mail: layane.a.v@gmail.com, lunkes.gustavo@gmail.com

  IntroDução
A região dos cerrados tornou-se importante na 

produção de grãos com a expansão da fronteira agríco-
la. No Estado do Tocantins, a soja é a terceira cultura de 
maior importância econômica, sendo cultivada no perío-
do de entressafra (maio-junho), em condições de várzea 
irrigada, sob o regime de subirrigação (elevação do lençol 
freático), principalmente, em Formoso do Araguaia e no 
período de safra (novembro-dezembro), em condições de 
terras altas (PELUZIO et al., 2006).

No Tocantins é produzido um montante acima de 
1 milhão toneladas de grãos de soja dos 68.688 milhões 
de toneladas produzidas no Brasil (CONAB, 2012). Grande 
parte desse crescimento é resultado da avaliação e da in-
trodução de novas cultivares de soja adaptadas as condi-
ções edafoclimáticas do Tocantins (PELUZIO et al., 2008).

A interação genótipo x ambiente (G x A) é definida 
por um conjunto de fatores ambientais que reagem entre 
si e interagem com a planta, promovendo variações na 
produção e afetando outras características agronômicas. 
Considerando um número maior de ambientes e de genó-
tipos, a presença de interação complexa, quase sempre, 
indica a existência de cultivares especificamente adapta-
dos a ambientes particulares, bem como de outros com 
adaptação mais ampla, porém sem alto potencial produti-
vo (PELUZIO et al., 2008).

Os componentes ambientais que influenciam essa 
interação G x A podem ser classificados em previsíveis 

(manejo, práticas agronômicas e tipo de solo) e não previ-
síveis (oscilações de temperatura, ocorrência de pragas e 
doenças e intempéries climáticas) (VENCOVSKY; BARRIGA, 
1992).

Os trabalhos de melhoramento visam à obten-
ção de genótipos que, associados aos teores de óleo 
e proteína elevados, apresentam bom rendimento de 
grãos. As correlações negativas entre os teores de óleo, 
proteína e rendimento de grãos têm dificultado o progres-
so do melhoramento. Essa influência ambiental carece de 
estudos mais detalhados, em razão das várias interações 
possíveis (PÍPOLO, 2002).

Há diversos métodos de análise de adaptabilidade 
e estabilidade para avaliação de grupo de genótipos, tes-
tados numa série de ambientes contrastantes e que apre-
sentam interação C x A. A escolha do método de análise 
depende dos dados experimentais, número de ambien-
tes disponíveis, precisão exigida e do tipo de informação 
desejada (CRUZ et al., 2004). Os principais métodos ba-
seiam-se em análise de variância, regressão linear, regres-
são não linear, análises multivariadas e estatísticas não 
paramétricas (BASTOS et al., 2007).

Objetivou-se, neste trabalho, avaliar o desempe-
nho de características agronômicas, a estabilidade e a 
adaptabilidade de 12 genótipos de soja para produtivida-
de de grãos e teor de óleo, em três épocas de semeadura, 
na safra 2011/2012.

mAterIAL e mÉtoDos
No ano agrícola de 2011/2012, foram instalados no 

município de Palmas, na área experimental do Comple-
xo de Ciências Agrárias - CCA da Unitins (Latitude 10°12’ 
S, Longitude 48°21’W e altitude 220m), três ensaios de 
competição de cultivares. Os experimentos foram instala-
dos nos dias 06 e 21 de dezembro de 2011 e 05 de janei-
ro de 2012. Cada ensaio utilizou delineamento de blocos 
inteiramente casualizados com quatro repetições e doze 
tratamentos, compostos por genótipos transgênicos (RR) 
e não transgênicos provenientes de empresas públicas e 
privadas: M-SOY 9056 RR, M-SOY 9144 RR, M-SOY 8766 
RR, M-SOY 8527 RR, M-SOY 9350, M-SOY 8866, SAMBAI-
BA, 07LR901753 RR, 07LR901363 RR, SYN 1080 RR, SYN 

9078 RR, SYN 1190 RR.
A unidade experimental foi composta por quatro 

fileiras de 5,0 m de comprimento, com espaçamento de 
0,45 m entre fileiras, sendo a área útil da parcela 3,6 m² 
representada pelas duas fileiras centrais, eliminando-se 
0,50 m da extremidade.

A densidade de semeadura foi realizada com o in-
tuito de se obter 14 plantas por metro linear. Por anda-
mento do plantio, em cada ensaio, as sementes foram 
inoculadas com estirpes de Bradyrhizobium japonicum.

As plantas de cada parcela experimental foram co-
lhidas uma semana após terem apresentado 95% das va-
gens secas, ou seja, no estádio R8 da escala de FEHR et 

mailto:adrianosbq@uol.com.br
mailto:lucas.kn@unitins.br
mailto:thadeu.tj@unitins.br
mailto:eliane.ra@unitins.br
mailto:expedito.ac@unitins.br
mailto:layane.a.v@gmail.com
mailto:lunkes.gustavo@gmail.com


9

Ciências Agrárias
al. (1971). Após a colheita, as plantas foram trilhadas e 
as sementes pesadas, depois de secas (12% de umidade) 
e limpas, para determinação dos rendimentos de grãos.

Com base na área útil da parcela, foram obtidas as 
seguintes características agronômicas das plantas:

a) Número de dias para o florescimento (NDF) - nú-
mero de dias contados a partir da emergência, até 
que ocorresse uma flor aberta na haste principal 
em 50% das plantas da parcela;
b) Número de dias para a maturação (NDM) - nú-
mero de dias contados a partir da emergência, até 
que as plantas apresentassem 95% das vagens ma-
duras; 
c) Altura de Inserção da Primeira Vagem (APV) - Dis-
tância, em cm, medida a partir da superfície do solo 
a primeira vagem, obtida na época de maturação, 
em 10 plantas da área útil;
d) Altura das Plantas (AP) - Distância, em centíme-
tros, medida a partir da superfície do solo até a ex-
tremidade da haste principal da planta, na época da 
maturação, em 10 plantas da área útil;
e) Número de sementes por vagens (NSV) - Obtidas 
na época de maturação, em três plantas represen-
tativas da área útil;
f) Número de vargens por planta (NVP) - Obtidas na 
época de maturação, em três plantas representati-
vas da área útil;
g) Peso de 100 grãos - em gramas obtidas de uma 
amostra de 100 grãos por parcela;
h) Produtividade (kg ha-1)- peso obtido, em gramas 
por parcela, e transformado, posteriormente, em 
kg/ha;
i) Teor de óleo %.

Para a determinação do teor de óleo, foi utili-
zado o método Bligh-Dyer. Esse método utiliza a mistura 
de três solventes, clorofórmio-metanol-água. A amostra é 

misturada com o metanol e clorofórmio que estão numa 
proporção que formam uma só fase com a amostra. Adi-
ciona-se mais clorofórmio e água promovendo a forma-
ção de duas fases distintas, uma de clorofórmio, contendo 
lipídios, e outra de metanol mais água, contendo substân-
cias não lipídicas. A fase do clorofórmio com a gordura 
é isolada e, após a evaporação do clorofórmio, obtém-se 
a quantidade de gordura por pesagem (PARK; ANTONIO, 
2006).

Com o auxílio do software computacional Genes 
(CRUZ, 2009), foi realizada análise de variância individu-
al e, posteriormente, a análise conjunta dos ensaios para 
todas as características avaliadas. No modelo estatístico, 
para a análise conjunta, considerou-se fixo o efeito dos 
genótipos e os demais aleatórios. A análise de adaptabi-
lidade e estabilidade foi realizada segundo os métodos 
de Eberhart; Russell (1966) e Centroide, (ROCHA et al., 
2005), sendo as médias dos genótipos e ambientes com-
paradas pelo teste de Scott-Knott a 0,05 de probabilidade.

O método proposto por Eberhart; Russell (1966) 
está baseado em uma simples análise de regressão linear, 
em que o “índice ambiental” é considerado como variável 
independente e a produção média individual de cada cul-
tivar, em cada ambiente, como variável dependente. Na 
avaliação das cultivares, leva-se em consideração a pro-
dutividade média do genótipo ( iµ ), o seu coeficiente de 
regressão ( 1b̂ ) e a variância dos desvios dessa regressão 
( 2

dis ).
No método do Centroide, o conceito de adapta-

bilidade e estabilidade difere dos demais, uma vez que 
a cultivar de máxima adaptação específica não é a que 
apresenta bom desempenho nos grupos de ambientes 
favoráveis ou desfavoráveis, mas sim o genótipo que 
apresenta valores máximos para determinado grupo de 
ambientes (favoráveis e desfavoráveis) e mínimo para o 
outro conjunto (ROCHA et al., 2005). 

resuLtADos e DIsCussão
Com base na Tabela 1, observa-se uma diferen-

ça significativa na fonte de variação interação genótipos 
x épocas de semeadura para as características AP, NDF, 
NDM, produtividade e teor de óleo. Peluzio et al. (2010) e 
Pires et al. (2012) também encontraram significância para 
interação genótipos x épocas de semeadura em trabalhos 
conduzidos  no estado do Tocantins, indicando, assim, 
que a época de semeadura influencia de forma distinta 
aos genótipos, mostrando, com isso, diferença existente 
entre eles. Dessa forma, realizou-se o desdobramento da 
interação para verificar o efeito das épocas de semeadura 
nos genótipos. 

Para as características APV, NVP, NGV e peso de 100 
grãos, a interação não foi significativa, apontando que as 
épocas não interferiram de forma diferenciada nos genó-
tipos, sendo, então, realizado o estudo dos fatores isola-
damente.

Os coeficientes de variação variaram de 1,81 (bai-

xo) a 15,83% (médio), sugerindo que houve boa exatidão 
na condução dos experimentos e homogeneidade das 
condições experimentais (GOMES, 1990).

Na Tabela 2 são apresentados os dados de APV 
e NVP, observa-se que, para característica de APV, ape-
nas os genótipos SYN 1080 RR e SYN 9078 RR alcança-
ram médias inferiores a 10cm. Já os genótipos M-SOY-
8766RR, M-SOY-9056RR, M-SOY-9144RR e as linhagens 
07LR901753RR e 07LR901363RR alçaram médias superio-
res a 15cm podendo, com isso, trazer prejuízos à colheita 
mecanizada. Contudo, não foram encontradas diferenças 
significativas estatisticamente entre os genótipos. A altura 
ideal segundo Barros et al. (2009) e Silva et al. (2010) é de 
no mínimo 10cm e no máximo 15cm. Para NVP, não foram 
encontradas diferenças entre os genótipos. Da mesma 
forma, foram encontrados resultados idênticos para to-
dos os tratamentos para as características NGV e peso de 
100 grãos (como está na Tabela 3).



10

Ciências Agrárias
Tabela 1. Resumo das análises de variância conjunta para altura de plantas (AP), altura de primeira vargem 

(APV), número de dias para florescimento (NDF), número de dias para maturação (NDM), número de vargens por 
planta (NVP), número de sementes por vargem (NSV), peso de 100 grãos, produtividade (kg ha-1), teor de óleo e a 
relação entre o maior e o menor quadrado médio do erro entre os ensaios (QMR+/QMR-) para genótipos de soja em 
três épocas de plantio em Palmas-TO, Safra 2011/2012.

Fontes 
de Variação

GL Quadrado Médio

AP

(cm)

APV

(cm)

NDF NDM NVP NSV Peso 
de 100 

grãos (g)

Produtividade
(kg ha-1)

Teor 
de 
óleo %

Época de 
Semeadura 
(E)

2 420,98*   8,34 573,44* 585,09*   8,58 0,06  25,79* 25135805,11*   7,46*

Genótipos 
(G)

11 961,09* 104,19*   2,05 685,61* 271,52*   0,13*    7,28* 10475145,17* 21,47*

Interação 
G x E

22   37,72*   5,93   26,60*   31,05* 22,14 0,08  4,62     782937,88*   5,39*

Bloco/Am-
bientes

9 192,70 17,41   0,70   2,84    6,26 0,01   1,79    191632,97 1,54

Resíduo 99   9,89   4,77   1,18   3,16  30,64 0,05   2,65      77981,47 1,15

CV (%)   4,49 15,83   2,44   1,81    7,43 9,39   7,87       8,97 6,90

Média 70,07 13,79 44,72  98,23  74,46 2,42  20,69  3111,62  15,58

QMR+/
QMR-

  1,27   2,64   6,29    9,71    2,03 1,63    1,97       1,18 2,84

* = significativo a 5% de probabilidade pelo teste F.

Tabela 2. Médias da altura de primeira vargem (APV) e do número de vagens por planta (NVP) de 12 genótipos 
de soja em três épocas de plantio, na safra 2011/2012, em Palmas-TO.

Genótipos

APV (cm) NVP

Época de semeadura Média Época de semeadura Média

06/12 21/12 05/01 06/12 21/12 05/01

M-SOY-8527RR 14,58 13,55 14,8 14,07 a 68,50 69,00 69,83 69,11 a

M-SOY-8766RR 14,07 15,22 16,49 15,26 a 76,83 73,75 74,33 74,97 a

M-SOY-9056RR 16,33 15,99 17,25 16,52 a 77,33 74,00 72,66 74,66 a

M-SOY-9144RR 14,33 15,88 15,91 15,37 a 77,50 71,75 75,66 74,97 a

07LR901753RR 15,08 16,44 16,16 15,89 a 73,16 69,50 71,25 71,30 a

07LR901363RR 16,24 15,88 17,41 16,51 a 68,08 63,00 70,33 67,14 a

SYN 1080 RR   9,99   7,88   7,99   8,62 a 70,83 71,25 69,91 70,66 a

SYN 9078 RR   6,41   8,10   8,41   7,64 a 69,92 74,75 68,92 71,20 a

SYN 1190 RR 14,08 13,99 14,58 14,22 a 78,75 75,75 80,91 78,47 a

M-SOY-9350 16,08 15,10 13,74 14,97 a 75,83 81,25 76,25 77,78 a

M-SOY-8866 10,08 11,66 13,33 11,69 a 80,91 81,25 80,25 80,80 a

SAMBAIBA 16,91 11,66 15,75 14,77 a 81,58 84,00 81,75 82,44 a

Média    13,68 a  13,45 a    14,26 a  13,79 74,93 a   74,10 a  74,33 a 74,46

Na linha e na coluna, as médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem entre si, pelo teste de Scott; Knott 
(1974), a 5% de probabilidade.



11

Ciências Agrárias
Tabela 3. Média do número de grãos por vagem (NGV) e peso de 100 grãos para 12 genótipos de soja em três 

épocas de plantio, na safra 2011/2012, em Palmas-TO.

Para a característica número de dias para o flores-
cimento (Tabela 4), foram observadas diferenças significa-
tivas entre as épocas estudadas, sendo que os plantios de 
06/12 e em 05/01 foram superiores em relação ao número 
de dias para florescimento. Esses resultados não estão em 
concordância com os obtidos por Peluzio et al. (2008), que 
observou, em trabalho conduzido no estado do Tocantins, 
variações relativamente pequenas no número de dias ne-
cessários à floração, quando comparadas com as variações 
sofridas pelos cultivares das regiões tradicionais do sul do 
Brasil. Já Cruz et al. (2010) destaca que a época de semea-
dura apresenta forte influência no número de dias para 
floração e maturação, reduzindo o ciclo da cultura com o 
atraso na semeadura. Resultado divergente foi encontrado 
neste trabalho para esta característica, como se pode ob-
servar na Tabela 4. Os genótipos que apresentaram maior 
e menor média, respectivamente, foram SAMBAIBA 48,42 
(cm) e SYN 1080 RR 41,92 (cm) sem, contudo, diferir es-

tatisticamente das demais. Segundo Silva et al. (2010), a 
altura de plantas ideal deve ser no mínimo 65cm. Assim 
se torna interessante a utilização de plantas mais altas, já 
que a altura da planta apresenta efeitos diretos e indire-
tos sobre a produção, por estar relacionada ao controle de 
plantas invasoras, o acamamento e a colheita mecânica. 

Com relação ao número de dias para a maturação 
(Tabela 4), verifica-se que os plantios realizados em (05/01) 
e (06/12) obtiveram, respectivamente, o maior número de 
dias para maturação. Com relação aos genótipos estuda-
dos, verificou-se que a SAMBAIBA (113) e a M-SOY-9350 
(111,25) obtiveram os maiores números de dias para o 
florescimento, inclusive, diferindo-se estatisticamente das 
demais. Segundo Martins et al. (2002), Schluchting e Teix-
eira (2002), a soja não apresenta maturação regular em 
plantios realizados na região central do país, em virtude 
das irregularidades de chuvas e altas variações de temper-
atura noturna e diurna.

Genótipos

NGV Peso de 100 grãos (g)

Época de semeadura Média Época de semeadura Média

06/12 21/12 05/01 06/12 21/12 05/01

M-SOY-8527RR 2,25 2,44 2,33 2,34 a 19,82 22,25 21,29 21,12 a

M-SOY-8766RR 2,25 2,33 2,58 2,39 a 20,87 20,04 20,11 20,34 a

M-SOY-9056RR 2,50 2,44 2,33 2,42 a 19,63 20,78 19,91 20,11 a

M-SOY-9144RR 2,25 2,33 2,16 2,25 a 22,34 22,03 20,34 21,57 a

07LR901753RR 2,50 2,67 2,58 2,58 a 18,62 21,42 20,32 20,12 a

07LR901363RR 2,50 2,55 2,50 2,52 a 19,58 20,87 20,52 20,32 a

SYN 1080 RR 2,41 2,44 2,25 2,37 a 20,34 21,40 20,90 20,88 a

SYN 9078 RR 2,58 2,55 2,50 2,54 a 19,25 21,73 17,12 19,37 a

SYN 1190 RR 2,33 2,44 2,50 2,42 a 19,64 20,30 20,00 19,98 a

M-SOY-9350 2,16 2,33 2,08 2,19 a 20,72 22,66 22,78 22,05 a

M-SOY-8866 2,67 2,56 2,33 2,52 a 19,90 21,63 22,52 21,35 a

SAMBAIBA 2,33 2,44 2,75 2,51 a 18,71 21,91 22,83 21,15 a

Média  2,39 a  2,46 a 2,41 a  2,42  19,95 a  21,41 a  20,72 a  20,70

Na linha e na coluna, as médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem entre si, pelo teste de Scott; Knott 
(1974), a 5% de probabilidade.

Tabela 4. Médias do número de dias para florescimento (NDF), dias para maturação (NDM) e Médias da altura 
de plantas (AP) de 12 genótipos de soja em três épocas de plantio, na safra 2011/2012, em Palmas-TO.

Genótipos

NDF NDM

Época de semeadura Média Época de semeadura Média

06/12 21/12 05/01 06/12 21/12 05/01

M-SOY-8527RR 48,00Ad 37,75Cc 43,00Bb 42,92 a 98,75Ab 88,00Cd 93,00Bf 93,25 b

M-SOY-8766RR 49,00Ad 41,00Cb 42,75Bb 44,25 a 98,75Ab 94,75Bc 100,50Ae 98,00 b

M-SOY-9056RR 49,00Ac 46,00Ba 42,50Cb 45,83 a 99,50Ab 95,75Bb 101,00Ae 98,75 b
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Genótipos

Teor de óleo % AP (cm)

Época de semeadura Média Época de semeadura Média

06/12 21/12 05/01 06/12 21/12 05/01

M-SOY-8527RR 13,25Bb 16,00Ab 15,37Ac 14,87 a 66,09 Ac 68,21 Ac 63,08 Ac 65,79 a

M-SOY-8766RR 16,32Ba 20,45Aa 20,81Aa 19,19 a 72,67 Bb 76,22 Ab 69,91 Bb 72,93 a

M-SOY-9056RR 14,26Ab 14,81Ac 16,00Ab 15,02 a 72,89 Ab 77,10 Ab 73,58 Aa 74,52 a

M-SOY-9144RR 17,37Aa 17,00Ab 15,22Bc 16,53 a 73,58 Ab 74,77 Ab 73,74 Aa 74,03 a

07LR901753RR 17,49Aa 15,80Bb 15,12Bc 16,14 a 71,49 Ab 72,88 Ac 66,58 Bb 70,32 a

07LR901363RR 14,50Ab 14,74Ac 14,19Ac 14,48 a 81,41 Aa 85,55 Aa 72,58 Ba 79,85 a

SYN 1080 RR 15,02Ab 14,26Ac 15,25Ac 14,84 a 40,66 Ad 46,44 Ad 49,08 Ad 45,39 b

SYN 9078 RR 16,26Aa 16,00Ab 16,75Ab 16,34 a 67,24 Ac 70,77 Ac 60,66 Bc 66,22 a

SYN 1190 RR 14,32Bb 13,75Bc 16,85Ab 14,97 a 76,42 Aa 78,99 Ab 64,33 Bc 73,25 a

M-SOY-9350 13,82Bb 15,06Ac 15,95Ab 14,94 a 66,41 Ac 67,99 Ac 64,41 Ac 66,27 a

M-SOY-8866 14,31Ab 14,89Ac 14,00Ac 14,40 a 77,90 Aa 78,44 Ab 70,08 Bb 75,47 a

SAMBAIBA 15,05Ab 14,91Ac 15,87Ab 15,28 a 76,99 Aa 77,55 Ab 75,99 Aa 76,84 a

Média 15,16 B 15,64 A 15,95 A 15,58 70,31A 72,90A 67,00B 70,07

M-SOY-9144RR 51,25Ab 45,25Ba 43,25Cb 46,58 a 99,00Bb 93,25Cc 110,00Ab 100,75 b

07LR901753RR 44,75Ae 38,25Bc 45,50Aa 42,83 a 93,25Ac 87,75Bd 93,50Af 91,50 b

07LR901363RR 44,50Ae 38,00Bc 44,75Aa 42,42 a 92,25Ac 87,50Bd 93,00Af 90,92 b

SYN 1080 RR 44,00Ae 38,00Bc 43,75Ab 41,92 a 92,00Ac 87,00Bd 93,00Af 90,67 b

SYN 9078 RR 44,75Ae 37,25Bc 44,25Aa 42,08 a 92,75Ac 88,00Bd 93,00Af 91,25 b

SYN 1190 RR 46,00Ae 38,75Cc 43,00Bb 42,58 a 99,25Bb 94,50Cc 105,75Ac 99,83 b

M-SOY-9350 52,25Ab 46,25Ba 43,25Cb 47,25 a 113,25Aa 109,50Ba 111,00Bb 111,25 a

M-SOY-8866 50,50Ab 46,25Ba 43,00Cb 46,58 a 99,25Bb 96,75Cb 103,00Ad 99,67 b

SAMBAIBA 56,00Aa 47,25Ba 42,00Cb 48,42 a 113,75Ba 109,25Ca 116,00Aa 113,00 a

Média  48,33A  41,67B   43,42C  44,47 99,31A 94,33B 101,06A   98,24

Médias seguidas por uma mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si, a 5% de proba-
bilidade, pelo teste Scott e Knott (1974 ).

Para característica de altura de plantas (Tabela 5), 
na média não houve diferença entre os genótipos, já para 
as épocas de semeadura, pode-se observar que os plan-
tios realizados em (06/12) 70,31 cm e (21/12) 72,90 cm 
apresentaram as maiores médias. O genótipo SYN 1080 
RR foi o único que diferiu estatisticamente dos demais al-
cançando média inferior a 50cm, podendo, com isso, tra-
zer prejuízos à colheita mecanizada. Barros et al. (2003) 
destacam que a altura mínima de plantas de soja para as 
condições do cerrado tocantinense deve estar entre 50 e 
60cm. Já Peluzio et al. (2005) associaram menor produção 
de grãos a menor altura de plantas, esse comportamento 
não pôde ser observados neste trabalho uma vez que se-

parado o grupo de plantas com maiores alturas e os com 
as maiores produtividades (Tabela 6).

De acordo com os dados da Tabela 5, pode-se 
observar que as épocas de semeadura (21/12 e 05/01) 
apresentaram maiores teores de óleo, diferindo-se esta-
tisticamente do plantio em 06/12. Este resultado diverge 
do encontrado por Barbosa et al. (2011) que encontraram 
tendência de redução no teor de óleo com o retardamen-
to da semeadura. Com relação aos genótipos, não foram 
encontradas diferenças estatísticas, contudo, pode-se ob-
servar que o genótipo M-SOY-8766RR alcançou a maior 
média 19,19 % e o genótipo M-SOY-8866 a menor média 
14,00 % para teor de óleo.

Tabela 5. Média do Teor de óleo % e altura de plantas (AP) de 12 genótipos de soja em três épocas de plantios, 
na safra 2011/2012, em Palmas – TO.

Médias seguidas por uma mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem entre si, a 5% de proba-
bilidade, pelo teste Scott e Knott (1974 ).
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Na Tabela 6, encontram-se os dados de produtivi-

dade de grãos, observa-se que as épocas de semeadu-
ra influenciaram diretamente a produção, as épocas de 
plantio 21/12 e 05/01 alcançaram as maiores médias 
3.608,80 e 3.444,64 (kg ha-1), respectivamente. Pode-
-se notar que a diminuição da produtividade não ocor-
reu quando se retardou o plantio, uma  vez que a menor 
média para produtividade ocorreu na primeira época de 
plantio 06/12 2.281,41 (kg ha-1). Esse resultado discorda 
do encontrado por Marques et al. (2011) que associaram 
menor produção ao retardamento do plantio, que pode 
ser propiciado pelo florescimento precoce encurtamen-
to do ciclo vegetativo diminuindo o porte e consequen-

temente, queda na produtividade. Barros et al. (2003) e 
Peluzio et al. (2005) também observaram reduções na 
produção de grãos com o retardamento da semeadu-
ra da soja, os quais atribuíram a redução no porte das 
plantas pelo encurtamento da fase vegetativa. Barros et 
al. (2009) e Silva et al. (2010) encontraram variações na 
produtividade de grãos em trabalhos conduzidos nos Es-
tado do Mato Grosso e no Estado do Mato Grosso do Sul 
respectivamente, corroborando para possibilidade de se 
obter maiores produtividades com a utilização de culti-
vares adaptadas às regiões de plantio, constituindo uma 
maneira eficiente de maximizar os efeitos da interação 
genótipo x ambiente.

Genótipos

Produtividade (kg ha-1)

Época de semeadura Média

06/12 21B/12 05/01

M-SOY-8527RR 1548,40Bd 2579,29Ae 2317,29Ae 2148,33 j

M-SOY-8766RR 1520,94Bd 2654,37Ae 2585,69Ae 2253,67 i

M-SOY-9056RR 1428,39Bd 2088,83Af 1739,61Bf 1752,28 k

M-SOY-9144RR 2012,49Cc 3513,06Ac 3056,92Bd 2860,82 f

07LR901753RR 2157,71Bc 3335,56Ac 3135,65Ad 2876,31 f

07LR901363RR 2354,31Bb 2991,14Ad 2961,34Ad 2768,93g

SYN 1080 RR 3296,23Ba 4159,46Ab 4143,60Ab 3866,43 d

SYN 9078 RR 3106,23Ca 4886,21Aa 3934,39Bb 3975,61 c

SYN 1190 RR 3119,74Ba 3614,25Ac 3606,34Ac 3446,78 e

M-SOY-9350 3189,21Ba 5405,70Aa 5444,89Aa 4679,93 a

M-SOY-8866 2427,53Bb 5135,97Aa 5385,55Aa 4316,35 b

SAMBAIBA 1215,68Bd 2941,77Ad 3024,40Ad 2393,95 h

Média   2281,41 B 3608,80 A 3444,64 A 3111,62

Médias seguidas por uma mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem entre si, a 5% de proba-
bilidade, pelo teste Scott e Knott (1974).

Tabela 6. Produtividade média (kg ha-1) de 12 genótipos de soja em três épocas de plantio, na safra 2011/2012, 
em Palmas-TO.

O resultado da análise de variância conjunta (Tabela 
1) mostrou efeitos significativos dos genótipos, época de 
semeadura e da interação genótipos x época de semeadu-
ra para as características de teor de óleo % e produtivida-
de de grãos (kg ha-1). A significância deste último indica 
que os efeitos dos genótipos e ambientes não explicam 
toda a variação encontrada no teor de óleo e na produção 
de grãos e que ocorreu um comportamento diferencial 
dos materiais nos ambientes, dificultando com isso a re-
comendação de genótipos (VENCOVSKY; BARRIGA, 1992). 
Desse modo, faz-se necessário atenuar o efeito da intera-
ção, com o objetivo de identificar os genótipos adaptados 
e estáveis fenotipicamente, a utilização das metodologias 
propostas por Eberhart e Russell (1966) e Centroide (RO-
CHA et al., 2005).

Ambiente favorável (época de semeadura) é aque-
le que permite média de produção dos genótipos acima 
da média geral de todos os ensaios (3.011,62 kg ha-1) 
para produção de grãos e 15,58 % para teor de óleo re-
sultando, portanto, em índices positivos. Dessa forma, 
foram caracterizados como tais os ensaios nas épocas 
21/12 e 05/01 (produtividade 3.608,80; 3.444,64 kg ha-
1) e (teor de óleo 15,64; 15,95 %) (Tabelas 7 e 8, respec-
tivamente). 

As estimativas dos coeficientes de regressão (b1), 
dos componentes dos desvios da regressão (s2d) e coe-
ficiente de determinação (R2), de cada cultivar, obtidos 
segundo o método de EBERHART e RUSSELL (1966) para 
produtividade de grãos e teor de óleo encontram-se nas 
Tabela 07 e 08 concomitantemente.
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Tabela 7. Produtividade média de grãos (kg ha-1), variância dos tratamentos (QMTrat), variância  residual (QMR) 

e coeficiente de variação (CV) dos ensaios de competição de genótipos de soja em três épocas de plantio, no município 
de Palmas-TO, safra 20011/2012.

Época de plantio Média (Kg ha-1) QMTrat QMR CV (%)

06/12 2281,42 b 2302096* 72591 11,80

21/12 3608,80 a 4613656* 75450 7,61

05/12 3444,64 a 5125268* 85902 8,50

Época de plantio Teor de óleo (%) QMTrat QMR CV (%)

06/12 15,16 b 7,64* 1,95 9,21

21/12 15,64 a 12,24* 0,68 5,29

05/12 15,95 a 12,37* 0,82 5,70

Médias seguidas de mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Scott; Knott (1974) a 5% de probabilidade; * = 
não significativo e significativo, respectivamente, a 5% de probabilidade pelo teste F; Época de plantio (06/12/2011); 
Época de plantio (21/12/2011) e Época de plantio (05/01/2012).

Tabela 8. Teor de óleo (%), variância dos tratamentos (QMTrat), variância  residual (QMR) e coeficiente de 
variação (CV) dos ensaios de competição de genótipos de soja em três épocas de plantio, no município de Palmas-TO, 
safra 20011/2012.

Médias seguidas de mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Scott & Knott (1974) a 5% de probabili-
dade; * = significativo, respectivamente, a 5% de probabilidade pelo teste F; Época de plantio (06/12/2011); Época de 
plantio (21/12/2011) e Época de plantio (05/01/2012).

Para produtividade de grãos, o genótipo SYN 9078 
RR alcançou coeficiente de regressão igual à unidade (bIi 
=1), alta capacidade produtiva (superior à média geral) e 
desvios de regressão significativos (s2d≠0), demonstran-
do ampla adaptação e baixa previsibilidade de comporta-
mento (Tabela 8). Sendo assim, capaz de responder satis-
fatoriamente a melhoria do ambiente e de proporcionar 
alta capacidade produtiva em condições ambientais ad-
versas. M-SOY-8866 obteve média superior à média geral, 
coeficiente de regressão maior que à unidade (bli > 1), 
desvio da regressão diferente a zero (s2d ≠ 0), eviden-
ciando adaptação a ambientes favoráveis e baixa previsi-
bilidade de comportamento. Já os genótipos SYN 1080 RR 
e SYN 1190 RR apresentaram coeficiente de regressão in-
ferior à unidade (bli <1), alta produção média (superior à 
média geral) e desvio da regressão não significativo (s2d = 
0), demonstrando adaptação aos ambientes desfavoráveis 
e previsibilidade de comportamento. M-SOY-9350 obteve 
média superior à média geral, coeficiente de regressão 
maior que à unidade (bli > 1) e desvio da regressão não 
significativo (*2d = 0), demonstrando adaptação a am-
bientes favoráveis e previsibilidade de comportamento. 
Os demais genótipos alcançaram baixas produtividades 
variando quanto à adaptação e previsibilidade de com-
portamento. Com base nos coeficientes de determinação 
(R2), nenhum dos genótipos apresentou ajustamento ide-
al à reta de regressão, o que indicaria alta confiabilidade 
na classificação do genótipo como de alta previsibilidade 

de comportamento.
Para característica teor de óleo, o genótipo SYN 

9078 RR obteve coeficiente de regressão igual à unida-
de (bli =1), alta capacidade produtiva (superior à média 
geral) e desvios de regressão não significativos (s2d = 0), 
demonstrando ampla adaptação e previsibilidade de de-
sempenho. Os genótipos M-SOY-9144RR e 07LR901753RR 
(linhagem) apresentaram coeficiente de regressão inferio-
res à unidade (b1i <1), alta produção média (superior à 
média geral) e desvio da regressão não significativo (s2d = 
0), evidenciando adaptação aos ambientes desfavoráveis 
e previsibilidade de comportamento. Para o genótipo M-
-SOY-8766RR, ajustou-se coeficiente de regressão supe-
riores à unidade (bli >1) e desvio da regressão significa-
tivos (s2d ≠ 0) alem de alto teor de óleo, demonstrando 
adaptação a ambiente favorável e baixa previsibilidade de 
desempenho. Os demais genótipos alcançaram baixos te-
ores de óleo (abaixo da média geral) variando quanto à 
adaptação e previsibilidade de desempenho.

O método Centroide (Rocha et al. 2005) é um méto-
do não paramétrico que tem como objetivo facilitar a re-
comendação de genótipos, pois permite o direcionamento 
dos genótipos em relação à variação ambiental, dispensa 
a análise de vários parâmetros, como a que ocorre nos 
métodos baseados em regressão. Ainda de acordo Rocha 
et al. (2005), valores de probabilidade próximos ou supe-
riores a 50% indicam boa confiabilidade no agrupamento.

Nas Tabelas 9 e 10 são apresentados os dados 
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quanto à classificação em um dos sete ideótipos para as 
características de produtividade de grãos e teor de óleo 
respectivamente para metodologia de Centroide.

Na característica de produtividade de grãos pelo 
método de Centroide, os genótipos M-SOY-8527RR, 
M-SOY-8766RR e M-SOY-9056RR apresentam mínima 
adaptabilidade aos ambientes estudados com desta-
que para o genótipo M-SOY-9056RR. Para média adap-
tabilidade geral, foram classificados os genótipos M-
-SOY-9144RR, SAMBAIBA, 07LR901753RR (linhagem), 

07LR901363RR (linhagem) destacando-se o genótipo 
M-SOY-9144RR. Para condições de média adaptabilida-
de específica a ambientes desfavoráveis constituíram 
esse grupo os genótipos SYN 1080 RR, SYN 9078 RR, SYN 
1190 RR com ênfase para SYN 1190 RR. Para a categoria 
de média adaptabilidade específica a ambientes favorá-
veis, tem-se o genótipo M-SOY-8866. Já para condição 
de máxima adaptabilidade geral apresenta-se o genóti-
po M-SOY-9350. 

Tabela 9. Produtividade média (kg ha-1), parâmetros de adaptabilidade e estabilidade baseados na metodo-
logia de Eberhart e Russell (1966) (estimativas dos coeficientes de regressão β1, desvios da regressão s2di e coefi-
ciente de determinação  R2) e Centroide (ROCHA et al., 2005) quanto classificação dos genótipos em um dos sete 
grupos caracterizados pelos Centroides e a probabilidade associada a classificação dos genótipos de soja em três 
épocas de plantio na safra 2011/2012, em Palmas-TO.

Genótipos
Média 
(kg ha-1)

Eberhart e Russell Centroide¹/

β1 s2di R2

G
ru

po P(I) P(II) P(III) P(IV) P(V) P(VI) P(VII)

M-SOY-8527RR 2148,32 0,73ns  -9349ns 98,23 IV 0,063     0,068 0,152 0,350 0,171 0,067 0,125

M-SOY-8766RR 2253,66 0,87ns -16628ns 99,64 IV 0,070 0,076 0,148 0,286 0,204 0,075 0,148

M-SOY-9056RR 1752,27 0,41*   20641ns 81,61 IV 0,028 0,030 0,081 0,715 0,062 0,030 0,051

M-SOY-9144RR 2860,82 1,04ns   21553ns 96,53 V 0,064 0,067 0,092 0,102 0,444 0,069 0,159

07LR901753RR 2876,30 0,87ns  -17845ns 99,79 V 0,060 0,061 0,091 0,095 0,463 0,064 0,164

07LR901363RR 2768,93 0,49*  -18151ns 99,47 V 0,069 0,068 0,139 0,131 0,326 0,071 0,203

SYN 1080 RR 3866,48 0,67*  -14864ns 99,05 VII 0,144 0,094 0,082 0,068 0,192 0,125 0,292

SYN 9078 RR 3975,61 1,10ns  280721* 81,07 VII 0,179 0,116 0,081 0,071 0,180 0,160 0,209

SYN 1190 RR 3446,77 0,39*  -17905ns 99,01 VII 0,054 0,043 0,057 0,045 0,163 0,051 0,583

M-SOY-9350 4679,94 1,76*   35552ns 98,34 I 0,774 0,042 0,016 0,015 0,029 0,091 0,030

M-SOY-8866 4316,35 2,22*  172112* 96,44 VI 0,174 0,127 0,032 0,032 0,064 0,508 0,060

SAMBAIBA 2393,95 1,39*   29669ns 97,63 V 0,081 0,094 0,126 0,212 0,247 0,090 0,147

Média Geral 3111,62

* = significativamente diferente de 5% de probabilidade, pelo teste F; ns = não-significativo (P>0,05); 1/ Alfa = 0,25; 
Z(1-alfa) = 0,2734; 2/ Em que: Ideótipo I = Máxima adaptabilidade geral; Ideótipo II = máxima adaptabilidade espe-
cífica a  ambientes favoráveis; Ideótipo III = Máxima adaptabilidade específica a ambientes desfavoráveis; Ideótipo 
IV = Mínima adaptabilidade; Ideótipo V = Média adaptabilidade geral; Ideótipo VI = , média adaptabilidade especí-
fica a ambientes favoráveis; Ideótipo VII = média adaptabilidade específica a ambientes desfavoráveis.

Tabela 10. Média do teor de óleo (%), parâmetros de adaptabilidade e estabilidade baseados na metodologia 
de Eberhart; Russell (1966) (estimativas dos coeficientes de regressão β1, desvios da regressão s2di e coeficiente 
de determinação  R2) e Centroide (ROCHA et al., 2005) quanto à classificação dos genótipos em um dos sete grupos 
caracterizados pelos Centroides e a probabilidade associada a classificação dos genótipos de soja em três épocas 
de plantio na safra 2011/2012, em Palmas-TO.

Genótipos
Teor de 
óleo 
(%)

Eberhart e Russell Centroide¹/

β1 s2di R2

G
ru

po P(I) P(II) P(III) P(IV) P(V) P(VI) P(VII)

M-SOY-8527RR 14,87 2,96* 1,12* 65,96 V 0,071 0,083 0,117 0,222 0,288 0,080 0,136

M-SOY-8766RR 19,19 5,97* 1,02* 89,40 VI 0,338 0,128 0,040 0,039 0,056 0,339 0,056
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* = significativamente diferente de 5% de probabilidade, pelo teste F; ns = não-significativo (P>0,05); 1/ Alfa = 
0,25; Z(1-alfa) = 0,2734; 2/ Em que: Ideótipo I = Máxima adaptabilidade geral; Ideótipo II = máxima adaptabilida-
de específica a  ambientes favoráveis; Ideótipo III = Máxima adaptabilidade específica a ambientes desfavoráveis; 
Ideótipo IV = Mínima adaptabilidade; Ideótipo V = Média adaptabilidade geral; Ideótipo VI = , média adaptabilida-
de específica a ambientes favoráveis; Ideótipo VII = média adaptabilidade específica a ambientes desfavoráveis.

M-SOY-9056RR 15,02  ,13ns -0,12ns 89,62 V 0,057 0,061 0,117 0,186 0,376 0,061 0,138

M-SOY-9144RR 16,53 -2,58* 0,27ns 78,77 VII 0,079 0,067 0,150 0,096 0,193 0,075 0,337

07LR901753RR 16,14 -3,06* -0,24ns 98,48 VII 0,052 0,045 0,163 0,079 0,155 0,049 0,455

07LR901363RR 14,48 -0,32ns -0,16ns 21,56 IV 0,053 0,055 0,156 0,306 0,235 0,056 0,137

SYN 1080 RR 14,84 0,13ns 0,24ns 1,00 V 0,053 0,054 0,165 0,208 0,300 0,056 0,160

SYN 9078 RR 16,34 0,52ns -0,08ns 29,65 V 0,069 0,063 0,114 0,092 0,305 0,070 0,284

SYN 1190 RR 14,97 2,87ns 2,59* 47,14 V 0,072 0,077 0,142 0,200 0,269 0,077 0,160

M-SOY-9350 14,94 2,70ns -0,28ns 99,94 V 0,061 0,068 0,115 0,207 0,343 0,068 0,135

M-SOY-8866 14,40 -0,26ns 0,09ns 5,43 IV 0,054 0,057 0,149 0,324 0,223 0,057 0,133

SAMBAIBA 15,28 0,92ns -0,02ns 49,72 V 0,045 0,046 0,109 0,125 0,484 0,048 0,141

Média Geral 15,58

De acordo com Rocha et al. (2005), quanto menor 
for a diferença entre um genótipo qualquer e o ideótipo 
I, menor será a diferença entre este e o genótipo de má-
ximo desempenho em todos os ambientes, fazendo com 
que a adaptabilidade geral esteja necessariamente asso-
ciada ao melhor desempenho. Observa-se, ainda, neste 
trabalho, que as menores produtividades estão associa-
das ao ideótipo quatro (mínima adaptabilidade). 

Para teor de óleo, são classificados para condi-
ção de média adaptabilidade geral os genótipos M-SOY-
-8527RR, SAMBAIBA, M-SOY-9056RR, SYN 1080 RR, SYN 
9078 RR, SYN 1190 RR e M-SOY-9350 ressaltando-se o 

genótipo SAMBAIBA. M-SOY-9144RR e 07LR901753RR 
(linhagem) apresentam média adaptabilidade específica 
a ambientes desfavoráveis com destaque para linhagem. 
Os genótipos M-SOY-8866 e 07LR901363RR estão associa-
dos as condições de mínima adaptabilidade. O genótipo 
M-SOY-8766RR foi classificado para condição de média 
adaptabilidade específica a ambientes favoráveis. Nota-se 
que o comportamento foi idêntico tanto para caracterís-
tica de produtividade de grãos quanto para teor de óleo, 
associando-se ao ideótipo quatro, constituindo assim, 
grupo das menores produções para as duas característi-
cas em estudo.

ConCLusÕes

1. Verificou-se que as épocas de semeadura não influen-
ciaram as características de número de sementes por var-
gem, número de vargens por planta, altura de primeira 
vargem e peso de 100 sementes.
2. As épocas de semeadura influenciaram as característi-
cas e altura de planta, número de dias para florescimento, 
número de dias para maturação, produtividade e teor de 
óleo.
3. A época de plantio que alcançou a maior produtividade 
média de grãos foi 21/12/2011 e teor de óleo 05/01/2012.

4. O genótipo M-SOY-9350 alcançou a maior média produ-
tividade e pode ser recomendado para condições ambi-
entais favoráveis pela metodologia de Eberhart e Russell 
(1996), e máxima adaptabilidade geral pela metodologia 
de Centroide.
5. M-SOY-8766RR alcançou a maior média para teor de 
óleo e pode ser recomendado para amplas condições am-
bientais pela metodologia de Eberhart, Russell (1996) e 
máxima adaptabilidade geral pela metodologia de Cen-
troide.
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INTRODUÇÃO
Desde a produção mais artesanal até o forte proces-

so de modernização dos parques industriais, a expansão 
dos mercados, o enorme crescimento e a concentração 
populacional, as grandes disputas militares, a previsão 
de escassez dos recursos naturais e, por fim, a globali-
zação, levou ao consumo excessivo, tornando a energia 
um recurso cada vez mais valorizado (BOTELHO; DORA, 
2011). No Brasil, 59% da produção de biodiesel vem da 
soja, embora esse percentual já tenha atingido 90%, o go-
verno brasileiro vem buscando cada vez mais reduzir esse 
número, por a soja ser uma matéria-prima fundamental 
para a questão alimentar (NASTARI, 2008). Entre as al-
ternativas, destaca-se o pinhão-manso (Jatropha curcas 
L.), uma oleaginosa bastante promissora para produção 
de óleo. Devido à sua alta produtividade, seu cultivo para 

fins industriais é bastante apropriado (DRUMOND, 2011). 
Somente nos últimos 30 anos é que estudos agronômicos 
foram iniciados, embora se trate de uma planta ainda não 
domesticada (SATURNINO et al., 2005).

O sistema radicular, responsável pela absorção de 
nutrientes e água pela planta e, assim, pela sua melhor 
nutrição e desenvolvimento, possui os caracteres de com-
primento da raiz, diâmetro médio, área da superfície e 
quantidade de raízes finas que, mensurados, auxiliam no 
manejo, adubação e correção do solo. A determinação do 
comprimento dos segmentos de raízes tem sido feita por 
imagens digitais obtidas a partir de imagens trazidas do 
campo em câmera de vídeo (CRESTANA et al., 1994) ou a 
partir de raízes passadas em “scanner” de computadores 
(COELHO et al., 1999).

oBJetIVo

 O objetivo do trabalho foi analisar a influência 
da saturação por bases no sistema radicular do pi-

nhão-manso, utilizando o processamento de imagens 
digitais.

mAterIAL e mÉtoDos

O experimento foi conduzido no IFTO – Cam-
pus Palmas, município de Palmas, estado do Tocantins, 
em um ambiente telado (Figuras 1 e 2). O clima da re-

gião é classificado como Aw – quente e úmido, com 
chuvas de outubro a maio, precipitação média anual de 
1.500 mm.
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O solo (camada 0-20cm), Latossolo Vermelho-Ama-
relo, da área do Campus Palmas- IFTO foi encaminhado a 
um laboratório comercial de análise química e física do 
solo para determinar características químicas e físicas 
(Quadro 1) para que fosse realizada a correção (aplicação 
de calcário) e adubação de plantio para a cultura do pi-
nhão manso conforme recomendação proposta por Pre-
zotti et al. (2007). O solo recebeu cinco níveis de calagem, 
de acordo com o método de elevação da saturação por 
bases, ou seja, saturação por bases em condições natu-
rais (após determinação por análise química do solo), e 
a elevação da saturação por bases para 40, 50, 60 e 70%, 

utilizando-se da seguinte fórmula para cálculo: NC (t/ha) = 
(V2 - V1) T/100, em que: NC = necessidade de calagem (t/
ha); V2 = porcentagem de saturação por bases desejada; 
V1 = porcentagem de saturação por bases do solo, confor-
me análise; T = CTC a pH 7,0. O corretivo consistiu numa 
mistura de CaCO3 e MgCO3, na relação estequiométrica 
de 4:1. 

Após a aplicação do corretivo, ficou incubado 
por um período de 30 dias, sendo o teor de umidade 
mantido próximo à capacidade de campo. Após o perí-
odo de incubação, foi realizada a aplicação da adubação 
mineral NPK, em todo o volume de solo.  Sendo os teores 

Figura 1. Telado Agrícola

Figura 2. A) Preparo do solo; B) delineamento do experimento

A B
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de nitrogênio, fósforo e potássio fornecidos de acordo 
com a análise de solo. Durante o período experimental, 
a umidade do solo foi mantida próxima de 60% da capa-

cidade de campo. Na irrigação foi utilizada água deioni-
zada, procedendo-se ao monitoramento diário para esse 
controle.

Quadro 1. Análise química e granulométrica do Latossolo Vermelho-Amarelo.

Faixa 
Interpre-

tação

pH M.O. Ca+Mg Ca Mg Al H+Al K K
P 

(Meli-
ch)

CTC V m Argila Limo Areia

CaCl2

g/
dm3 cmolc/dm3 mg/dm3 cmolc/

dm3 % g/kg

4,80 4,50 0,80 0,50 0,30 0,00 2,05 0,04 15,00 0,80 2,89 28,92 0,00 370,00 80,00 550,00

Mínimo 5,5 15 --- 2,0 0,5 0,0 --- --- 60,0 10,0 5,0 40,0 0,0 --- --- ---

Máximo 6,0 30 --- 5,0 1,5 0,2 --- --- 180,0 30,0 8,0 60,0 30,0 --- --- ---

Foram utilizadas sementes de pinhão-manso, 
procedentes de uma população de plantas cultivadas em 
Caseara-TO, com quatro anos de idade, sendo semea-
das cinco sementes por vaso, inseridas na posição com 

a carúncula para cima. O desbaste (Figura 3) foi realiza-
do quinze dias após a emergência, deixando apenas uma 
planta por vaso, sendo escolhidas as de tamanho unifor-
me e bem distribuída no recipiente.

O experimento teve a duração de 90 dias a par-
tir do plantio. Após esse período, as raízes foram sepa-
radas da terra por lavagem sobre a peneira de 2mm de 
malha, manualmente (Figura 4, 5 e 6). Em seguida, foram 

tomados os seguintes dados: comprimento total, área da 
superfície, diâmetro médio e número de raízes finas a par-
tir da imagem digital (via scanner) das raízes e sua inter-
pretação pelo software Safira (EMBRAPA, 2011). 

Figura 3. Executando o desbaste aos quinze dias após a emergência.

Figura 4. Separação manual das raízes.
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Figura 5. Separação manual das raízes e da terra. Figura 6. Lavagem sobre a peneira de 2mm de malha.

O delineamento experimental, experimenta-
ção em recipiente plástico, foi inteiramente ao acaso 
com três repetições por tratamento. As médias de três 

repetições, após análise de variância, serão comparadas 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade e equação de 
regressão. 

resuLtADos e DIsCussão

A produção de massa seca de raízes foram digi-
talizadas (MSRD) em diferentes níveis de saturação por 
bases, conforme a análise de variância, o efeito foi não 
significativo (Tabela 2). Na média geral a maior produção 
de MSRD foi à saturação por base a 50% com 15,32g e a 
menor na testemunha, 11,43g. Silva (2006) recomenda 
a correção do solo uma manutenção da saturação por 

base a 50%, anual. Após 13 semanas de acompanha-
mento, Martins et. al. (2010) observaram que a massa 
seca das raízes pivotantes (MSRP) e massa seca das ra-
ízes secundárias (MSRS) submetidos à combinação cal-
cário + óxido de magnésio foi semelhante à aplicação 
isolada de calcário na cultura da mamona e do pinhão-
-manso.

Tabela 2. Produção de MSRD do pinhão manso.

Saturação por bases MSR

(%) (g)

Testemunha 11,43 

40 12,20 

50 15,31 

60 13,51 

70 11,92 

Média 12,88

Teste F 1,54 ns1

C.V.2 (%) 17,01

1ns: não significativo
2Coeficiente de variação.

ConCLusão

 Não houve efeito significativo dos níveis crescen-
tes de saturação por bases, conforme a análise de variân-

cia, na massa seca de raízes digitalizadas do pinhão man-
so.
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IntroDução 

Entre os cultivos alimentares mais importantes, as 
bananas encontram-se entre os mais consumidos mundi-
almente. Cultivada em grande parte por pequenos agri-
cultores, possui notável papel socioeconômico em muitos 
países, sendo importante fonte de alimento e de divisas 
(SCHOOFS et al., 1999). A cultivar Thap maeo apresenta 
todas as características da bananeira “Mysore”, mas sem 
apresentar os sintomas do vírus do BSV. Observações de 
campo indicam que esta cultivar foi mais vigorosa, mais 
alta e produz maiores cachos do que a bananeira “My-
sore”. Atualmente, é recomendada para cultivo orgânico 
em Santa Catarina. Nos dias de hoje, com a ocorrência da 
“sigatoka-negra”, tornou-se uma das principais cultivares 
na região Norte do Brasil, especialmente nos Estados do 
Pará e Amapá. Em São Paulo, há, também, áreas comerci-
ais desta cultivar. Como a Mysore, sua principal restrição é 
o porte alto e, consequente, susceptibilidade aos ventos. 
Em condições subtropicais e o alto teor de ácidos e tanino 
da sua polpa, dificulta a sua aceitação no mercado. Por 
essa razão, deve ser consumida bem madura. Também é 
conhecida como “Maçã da Índia”.

No Brasil, esta cultura possui uma área plantada de 
cerca de 494 mil hectares com uma produção em torno 
de 6,962 milhões de toneladas (IBGE, 2010). Os cultivos 
seguem os padrões tradicionais, com baixos índices de 
capitalização e tecnologia (ALVES, 1999). 

Entretanto, mesmo possuindo uma grande área 
plantada, a produção no Brasil fica abaixo do esperado. 
Dentre as maiores problemáticas levantadas para esta 
cultura no país, podemos relacionar a falta de variedades 
comerciais produtivas, com porte adequado e resistente 
às principais pragas e doenças, além de um inadequado 
manejo do sistema solo-água-planta (SILVA et al., 1999). 
Esse aspecto é ressaltado por Oliveira; Souza (2003), que 
consideram a degradação dos solos uma das causas da 
baixa produtividade nas lavouras. Para Neto (1993), uma 
das grandes limitações para o rendimento dos cultivos é a 
deficiência de fertilidade, devido ao manejo inadequado 
dos solos e ao controle de plantas invasoras e parasitas.

A bananeira é uma planta de crescimento rápido, 
não sendo necessário entrar em dormência para pro-

duzir, requerendo quantidades adequadas de nutrientes, 
que podem ser supridos pelas adubações e resíduos das 
colheitas. O nitrogênio é o elemento fundamental para o 
desenvolvimento vegetativo da bananeira, tendo relação 
direta com a assimilação de potássio (MOREIRA, 1999).

Visando melhorar as características do solo e, con-
sequentemente, a produtividade das lavouras, diversos 
sistemas de manejo vêm sendo adotados, entre eles a 
adubação verde (ESPÍNDOLA, 2001; OSTERROHT, 2001). 
De acordo com esses mesmos autores, este sistema de 
manejo promove a melhoria das qualidades químicas, 
físicas e biológicas do solo e, portanto, a utilização de 
adubação verde na lavoura bananeira, principalmente 
com a utilização de espécies leguminosas, pode vir a su-
prir em parte as necessidades de nitrogênio da lavoura, 
devido ao fato de estas plantas atuarem como fixadores 
de nitrogênio atmosférico, por meio de sua associação 
com bactérias do gênero Rizobium e Bradyrizobium. O 
cultivo de mais de uma espécie em uma mesma parcela 
pode ser marcado por inúmeras interações que trazem 
consequências diversas para o rendimento das mesmas, 
podendo causar tanto efeitos positivos quanto limitações 
no crescimento e desenvolvimento de uma população 
vegetal (SILVA, 2002).

Ainda há poucos estudos acerca da utilização de 
adubação verde na fruticultura. Alguns deles encontram-
se relacionados com lavouras de laranja, figo e videiras 
(SILVA et al., 2002; JUNQUEIRA et al., 2004; FARIA et al., 
2004). Um trabalho da utilização de adubação verde em 
bananeira foi realizado por Espíndola (2001) com o culti-
var Prata Manteiga, no município de Seropédica-RJ, com-
provando os benefícios que esta prática pode gerar na 
produção e qualidade de frutos. Torna-se necessário, no 
entanto, estudos mais aprofundados sobre esta prática, 
visando ao esclarecimento das melhores espécies de adu-
bos verdes a serem utilizados e o aporte de nutrientes ad-
vindos da decomposição destes adubos para a cultura de 
interesse econômico. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento 
e desenvolvimento de bananeira submetida à prática de 
adubação verde.
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mAterIAL e mÉtoDos

O experimento foi conduzido no Campo Experimen-
tal do Complexo de Ciências Agrárias (CCA), pertencente à 
Fundação Universidade do Tocantins (Unitins), localizada 
em Palmas - TO.

O delineamento experimental utilizado foi o de 
Blocos ao Acaso, sendo os tratamentos constituídos por 
três tipos de cobertura do solo (vegetação espontânea, 
feijão-de-porco e calopogônio). As parcelas experimentais 
são compostas por quatro plantas úteis da cultivar Thap 
Maeo, em espaçamentos 3x2 m, com quatro repetições, 
sendo contornadas por mudas da espécie que compõem 
as parcelas como bordaduras.

Foram utilizadas mudas provenientes de cultivo 
in vitro, transplantadas em covas de 0,30x, 0,30x, 0,30m 
de profundidade. Aos 108 dias após a aquisição as mu-
das foram transplantadas para o local definitivo. A partir 
do dia 09 de Março de 2012 as mudas que estavam nos 
saquinhos plásticos foram transplantadas para o local de-
finitivo do experimento. 

O plantio das leguminosas utilizadas para cobertura 
de solo foi realizado 19 dias após o transplantio das mu-
das de banana, em sulcos, obedecendo ao espaçamento 
entre fileiras 0,30 m. No tratamento com vegetação es-
pontânea, foi realizada uma capina manual juntamente 
com as demais parcelas.

As avaliações do crescimento consistiram da altura 

das plantas, número de folhas, número de perfilhos e diâ-
metro do pseudocaule (obtido a 5cm do nível solo), real-
izadas aos 104 e 161 dias após o transplantio.

Utilizou-se o método de irrigação por micro-
aspersão. Foi adotada adubação orgânica no plantio, con-
stituída de 100 Kg N. ha-1 na forma de cama de frango, 
100 Kg P. ha-1 na forma de termofosfato (yorin) e 170 Kg 
K. ha-1 na forma de cinza, perante os resultados da analise 
química do solo (Tabela 1), sendo seguidos os demais tra-
tos culturais preconizadas para a cultura, de acordo com 
Alves (1999).

Durante o desenvolvimento no campo, foram real-
izadas duas medições de altura da planta, diâmetro pseu-
docaule (medida a 5cm do nível solo), número de folhas 
emitidas e vivas e número de perfilhos, sendo desconsid-
erada a primeira avaliação pelo motivo que somente avia 
a planta mãe como emitida do solo neste estágio de de-
senvolvimento da bananeira. 

Os dados foram submetidos a testes de normali-
dade e homogeneidade da variância dos erros. Atendidas 
as pressuposições, foram realizada análise de variância, 
adotando-se o teste F. As variáveis cujo “teste F” for sig-
nificativo (p ≤ 0,05) foram submetidas à análise de com-
paração múltipla, adotando-se o teste de Scott-Knott ao 
nível de 5% de probabilidade, com o auxílio do programa 
estatístico SISVAR, versão 5.3.

Tabela 1. Análise química e física da amostra composta do solo da área experimental.

Característica Resultado

Ca+Mg (cmolc .dm-3) 7,24

Ca (cmolc .dm-3) 5,28

Mg (cmolc .dm-3) 1,96

Al (cmolc .dm-3) 0,00 

H+Al (cmolc. dm-3) 1,58

K (mg.dm-3) 10,98

P (mg.dm-3) 4,35

Mat. Orgânica (%) 1,94

Areia (%) 53,1

Silte (%) 10,72

Argila (%) 36,21

pH (CaCl2) 6,14

pH (H2O) 6,56

resuLtADos e DIsCussão

Os parâmetros avaliados das plantas de bananeiras 
perante diferentes coberturas vivas sob o solo diferiu es-
tatisticamente (p ≤ 0,05).  Os maiores valores foram obti-

dos sob cultivo em solo coberto com a leguminosa Calo-
pogônio (Figura 1, 2, 3 e 4).

Como a manutenção da capacidade produtiva nas 
unidades orgânicas encontra-se associada a práticas agrí-



26

Ciências Agrárias
colas que favoreçam a produção in situ de fitomassa e a 
conservação e incremento de matéria orgânica nos solos 
(MIELNICZUK, 1999; PERIN et al., 2002; CANELLAS et al., 

2004), até a presente avaliação, o cultivo de Calopogônio, 
vem promovendo melhoria da capacidade de desenvolvi-
mento das bananeiras.

Figura 1. Altura das plantas de bananeira aos 104 e 161 dias após do trans-
plantio, sob diferentes coberturas de solo.

Figura 2. Diâmetro do pseudocaule das plantas de bananeira aos 104 e 161 
dias após do transplantio, sob diferentes coberturas de solo.

A altura das bananeiras foi afetada de forma mar-
cante pela cobertura de solo onde sob o Calopogônio, foi 
obtida maior altura das plantas (62 cm) aos 104 dias após 

transplantio. Entretanto, não foram observadas diferen-
ças de altura aos 161 dias após o transplantio, com média 
de 99 cm (Figura 1).

Notou-se, para o diâmetro do pseudocaule, que as 
plantas de bananeira cultivadas sob Calopogônio apresen-
taram melhor desenvolvimento (6,3 cm), quando com-
paradas com o cultivo de bananeira sob feijão de porco 

e vegetação espontânea, aos 104 dias após o transplan-
tio. Contudo, não houve diferenças entre os tratamentos 
aos 161 dias após o transplantio, com média de 9,7 cm  
(Figura 2).
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Figura 3. Número de folhas das plantas de bananeira aos 104 e 161 dias após 
do transplantio, sob diferentes coberturas de solo.

Figura 4. Figura 4. Números de perfilhos das plantas de bananeira aos 161 
dias após do transplantio, sob diferentes coberturas de solo.

O número de folhas emitidas das bananeiras foi 
maior nas plantas desenvolvidas no solo coberto com 
Calopogônio, apresentando, em média, 9 folhas por 
planta, seguida da vegetação espontânea (8 folhas por 
planta) e feijão de porco (7 folhas por planta), aos 104 

dias após o transplantio. Ao analisarmos o número 
de folhas aos 161 dias após o transplantio, verificou-
se que não houve diferença estatística entre os trata-
mentos, apresentando em média 9 folhas por planta 
(Figura 3).

Conforme figura 4, o número de perfilhos por 
touceira não apresentou diferenças estatisticamente 
significativas (p > 0,05) entre os diferentes tratamen-
tos avaliados. O desenvolvimento vegetativo da bana-
neira pode ser influenciado por diferentes fatores 
relacionados ao manejo agrícola, como a irrigação 
(GONZAGA NETO et al., 1993) e a densidade de plan-
tio (LICHTEMBERG et al., 1997).

 Os resultados obtidos na pesquisa por Espin-
dola et al. (2006) apresentaram  tendência de com-

portamento semelhante, uma vez que o número de 
folhas emitidas das bananeiras foi maior nas fruteiras 
desenvolvidas no solo coberto com as leguminosas 
cudzu tropical e siratro, em relação ao dos tratamen-
tos com vegetação espontânea (com adubação nitro-
genada e sem adubação nitrogenada), assim como 
para as avaliações da altura das plantas, diâmetro do 
pseudocaule e número de perfilhos, demonstrando 
efeitos positivos da presença das leguminosas sob 
cobertura de solo.

ConCLusÕes

        O melhor crescimento de bananeira aos 104 
dias após o transplantio foi obtido pela cobertura de solo 

formada pela leguminosa Calopogônio. Aos 161 dias após 
o transplantio não houve diferença entre os tratamentos.
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AneXos

Detalhe das mudas transplantadas em 
sacos plásticos logo após a chegada com as 
raízes nuas.
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Detalhe do preparo das covas 
de bananeira em 07de Março 
de 2012

Detalhe do ex-
perimento aos 
58 dias após o 
transplantio.

Detalhe do 
experimento aos 

81 dias após o 
transplantio.
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Detalhe do experimento aos 154 dias após o transplantio das mudas.
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IntroDução

O governo brasileiro, por meio do Programa Na-
cional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), vem in-
centivando e implementando a produção de biodiesel 
de forma sustentável, técnica e economicamente viável, 
com enfoque na inclusão social e no desenvolvimento 
regional (MELO et al., 2007; NASCIMENTO et al., 2007). 
Esta ação governamental visa, ainda, atender, em parte, 
ao Protocolo de Kyoto, além de estimular mecanismos de 
desenvolvimento limpo, conduzindo à geração de novas 
tecnologias para a produção em grande escala de energia 
limpa derivada de biomassa (PERES et al., 2005).

O biodiesel é um combustível que substitui total ou 
parcialmente o óleo diesel de petróleo em motores de 
ignição por compressão. É produzido a partir do proces-
so químico chamado transesterificação, que consiste na 
transformação de um óleo vegetal ou animal em ésteres, 
na presença de um catalisador (NaOH ou KOH). Na práti-
ca, ocorre a remoção da molécula de glicerina do óleo 
vegetal ou animal, reduzindo a viscosidade do óleo (CAR-
VALHO et al., 2007). A partir da glicerina, subproduto do 
biodiesel, pode-se obter uma renda extra na produção 
do biodiesel, pois esta pode ser utilizada na produção 
de cosméticos, tintas, adesivos, produtos farmacêuticos, 
produtos têxteis, nutrição animal e outros (CARVALHO et 
al., 2007).

O Biodiesel apresenta muitas vantagens ambien-
tais, dentre elas a menor emissão de gás carbônico (CO2); 

emite 98 % menos CO2 que o petróleo. Para cada tone-
lada de biodiesel consumida no lugar do diesel conven-
cional, evita-se a emissão de 2,5 toneladas de CO2 para a 
atmosfera. Libera menos enxofre e produz menor quan-
tidade de partículas poluentes formadoras da fumaça 
negra (PETROBIO, 2007).

Várias são as oleaginosas com potencial para a 
produção de biodiesel e, das espécies com potencial de 
cultivo nas regiões norte e nordeste do Brasil, o pinhão 
manso (Jatropha curcas L) merece destaque. Espécie na-
tiva do Brasil, pertence à família das euforbiáceas (AZE-
VEDO, 2006), com alto potencial produtivo e bem adap-
tada ao semi-árido (ARRUDA et al., 2004). Planta de ciclo 
longo, que pode chegar a 40 anos, está sendo indicada, 
em especial, para agricultura familiar, por apresentar 
baixo custo de produção quando comparado a culturas 
anuais; por contribuir para a conservação do solo, devido 
ao fato de ser perene (AZEVEDO, 2006); além de ser resis-
tente ao estresse hídrico (ARRUDA et al., 2004).

As perspectivas favoráveis da implantação racio-
nal da cultura do pinhão manso no estado do Tocan-
tins decorrem não somente dos baixos custos de sua 
produção agrícola e demais características positivas da 
cultura já mencionadas, mas, também, porque a cultura 
poderá ocupar solos pouco férteis e arenosos; bem como 
áreas degradadas, tornando-se dessa maneira, uma nova 
opção econômica para o Estado. 

JustIFICAtIVA
Nos últimos anos, o pinhão manso (Jatropha curcas 

L.) tem se destacado dentre as espécies oleaginosas, de-
vido ao seu grande potencial como matéria prima para a 
produção de biocombustíveis. Possui algumas caracterís-
ticas agronômicas desejáveis para as indústrias e o setor 
de energias limpas, além de contribuir para a conservação 
do solo, conforme já mencionado, minimizando os riscos 
da enxurrada e consequentemente a erosão, diminuindo, 
ainda, perdas de água por evaporação (MEDEIROS et al., 
2010).

A propagação do pinhão manso ocorre tanto por 
sementes, quanto por meio de mudas. Contudo, ainda há 
carência de informações com relação ao tipo de substra-

to mais adequado e qual a sua dosagem para a produção 
de mudas vigorosas e sadias, que levarão a cultivos bem 
implantados, tecnicamente corretos e economicamente 
viáveis (MEDEIROS et al., 2010).

Dentre os fatores que contribuem para o sucesso na 
formação das lavouras destaca-se a qualidade das mudas 
produzidas e, para a produção de mudas com qualidade, 
é necessária a utilização de substratos nutricionalmente 
equilibrados e isentos de pragas e fonte de inóculos (LIMA 
et al., 2006; PIRES et al., 2008).

Em relação às características físicas, o substrato 
deve permitir o crescimento adequado das raízes, reten-
ção de água; além de possibilitar aeração e agregação do 
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sistema radicular (MEDEIROS et al., 2010).

Medeiros et al. (2010) corroboram as afirmativas 
de Melo et al. (2003), relatando que o substrato ideal 
deve ser uniforme em sua composição, ter baixa densi-
dade, ser poroso, apresentar boa capacidade de retenção 
de água, ser de fácil manuseio, abundante e economica-
mente viável.

A germinação rápida e uniforme das sementes, se-
guida por pronta emergência das plântulas, são caracter-
ísticas altamente desejáveis na formação de mudas, pois 
quanto mais tempo a plântula demora em emergir do solo 
e permanecer nos estádios iniciais de desenvolvimento, 
mais vulnerável estará às condições adversas do meio 
(MARTINS et al., 2009).

Dentre os compostos utilizados como substratos 
para a produção de mudas, os estercos animais são os 
mais importantes, devido à sua composição, disponibili-
dade e facilidade de aplicação (MAIA, 2002). Alternativa-
mente à aplicação de estercos animais, tem-se avaliado 
nos últimos tempos a utilização de lodos de esgoto ou 
biossólidos (LIRA et al., 2008).

O lodo de esgoto é proveniente de estação de trata-
mento biológico das águas servidas, apresentando como 
uma das características favoráveis, alto teor de nitrogênio 
(CETESB, 1999; DESHAMPS e NERILDE, 1997). No entanto, 
sua composição pode variar muito (CETESB, 1999, DE-

SHAMPS e NERILDE, 1997). Para Sommers (1977), os fa-
tores determinantes da composição química do lodo de 
esgoto são os métodos de tratamentos, a variabilidade 
sazonal, o tipo e o grau de industrialização da região onde 
são gerados os esgotos.

Notadamente, uma possível destinação do lodo é 
sua utilização na agricultura, em função do considerável 
percentual de N, P, S, Cu, Fe, Mn e Zn, podendo substituir, 
ainda que parcialmente, os fertilizantes minerais, desem-
penhando importante papel na produção agrícola e na 
manutenção da fertilidade do solo (NASCIMENTO et al., 
2004; LOBO, 2010). Contudo, o lodo de esgoto apresenta 
baixos teores de potássio (LOBO, 2010) e pode encerrar 
em sua composição elementos tóxicos aos vegetais e aos 
animais, destacando-se dentre eles os metais pesados ou 
elementos traços (CETESB, 1999; DESHAMPS e NERILDE, 
1977; LOBO, 2010).

Segundo Rangel (2003), a aplicação continuada de 
lodo de esgoto aumenta a carga de metais no solo, o que 
proporciona maior acúmulo destes elementos nas plan-
tas cultivadas, havendo sérios riscos de contaminação na 
cadeia alimentar. Portanto, estudos referentes à utiliza-
ção agrícola desses insumos em potencial reveste-se de 
grande importância para que não ocorram a contamina-
ção ambiental e,ou de plantas cultivadas, afetando a toda 
cadeia trófica.

oBJetIVo

Estudar o desenvolvimento vegetal de mudas 
de pinhão manso cultivado em diferentes dosagens de 

biosólidos e esterco bovino em dois solos do estado do 
Tocantins.

metoDoLoGIA

O experimento foi conduzido em casa de vege-
tação, no Complexo de Ciências Agrárias, pertencente à 
Fundação Universidade do Tocantins, localizado no Centro 
Agrotecnológico de Palmas com latitude 10º12’46” Sul, 
longitude 48º21’37” Oeste e altitude de 230 m.

As doses de biossólidos e esterco bovino foram 
calculadas em função dos teores de nitrogênio dos dois 
compostos e, foram equivalentes a 0,0; 50,0; 100,0; 200,0 
e 300,0 kg ha-1 de N, que foram aplicadas a dois solos 
do Estado do Tocantins. Dessa forma, o esquema fatorial 
adotado será (2 x 2 x 5), em quatro repetições, perfazendo 
um total de 80 parcelas.

Para montagem do experimento, foram utilizadas 
colunas de percolação construídas a partir de tubos de 
PVC com 6,5 cm de diâmetro interno e altura final de 70 
cm, nas quais foram cuidadosamente acondicionadas as 
amostras de solo coletadas entre 20 e 60 cm de profundi-
dade. Nos 20 cm superiores de cada coluna foram aplica-
das as doses de biossólidos e esterco bovino misturados à 
camada de 0 a 20 cm das amostras de solo.

Trinta dias antes de aplicarem-se os tratamentos 

com lodo de esgoto e esterco bovino, as amostras rece-
beram doses de corretivos suficientes para se elevar a sa-
turação de bases para 60 % (CFSEMG, 1999), sendo assim 
mantidas incubadas com umidade próxima à capacidade 
de campo até a época do plantio. Depois de aplicados os 
tratamentos com biossólidos e esterco bovino as parcelas 
receberam 300 mg dm-3 de P (ALVAREZ V., 1974). Foram 
plantadas estacas de pinhão manso previamente enraiza-
das e aplicados em cobertura: 150 mg dm-3 de K; 50 mg 
dm-3 de S; 0,81 mg dm-3 de B; 1,33 mg dm-3 de Cu; 1,56 
mg dm-3 de Fe; 3,66 mg dm-3 de Mn; 0,15 mg dm-3 de 
Mo; e 4,00 mg dm-3 de Zn (ALVAREZ V., 1974), divididos 
em quatro aplicações.

Aos 45 dias após o plantio foram medidos a altura 
das plantas, diâmetro dos caules, área foliar, matéria ver-
de da parte aérea e sistema radicular, e matéria seca da 
parte aérea e sistema radicular. A altura das plantas foi 
medida a partir do colo da planta até a inserção da últi-
ma folha; o diâmetro do caule foi medido a 2cm do colo 
da planta; e a área de cada folha foi estimada a partir da 
equação proposta por Severino et al. (2006): S = 0,84 x 
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(P x L) 0,99, sendo S a área foliar, P o comprimento da 
nervura principal e L a largura da folha; a área foliar por 
planta foi determinada pelo somatório da área de cada 
folha. As matérias verde e seca da parte aérea e sistema 
radicular foram medidas através de uma balança de pre-

cisão digital.
Os resultados obtidos foram analisados estatisti-

camente, por meio de análises de variância e regressões, 
utilizando-se o software Sistema de Análises Estatísticas e 
Genéticas (SAEG).

resuLtADos e DIsCussão

A tabela 1 apresenta os dados de desempenho 
do pinhão manso cultivado em dois tipos de solo do 

estado do Tocantins adubados com esterco bovino e 
biosólido.

Tabela 1 - Resposta entre os tratamentos com biosólido e esterco bovino nos diferentes tipos de solo do estado 
do Tocantins

Diâmetro do Caule

                                                Solo
Tratamento

Plintossolo Latossolo Amarelo

Esterco Bovino 6,20aA 5,30bB

Biosólido 6,50aA 6,10aA

Altura da Planta

Esterco Bovino 19,45aA 16,00bB

Biosólido 17,55aA 18,60aA

Área Foliar

Esterco Bovino 0,6740aA 0,5907bA

Biosólido 0,6104aA 0,6830aA

Matéria seca da parte aérea

Esterco Bovino 2,7940aA 2,3100bA

Biosólido 2,9235aA 3,2370aA

Matéria seca da raiz

Esterco Bovino 0,2015aA 0,1060aB

Biosólido 0,1650aA 0,1475aA

Matéria verde da parte aérea

Esterco Bovino 11,3745aA 11,4470aA

Biosólido 12,1680aA 10,4250aA

Matéria verde da raiz

Esterco Bovino 1,0530aA 0,7965aB

Biosólido 0,9275aA 0.8435aA

Classificação com letras minúsculas para colunas e com letras maiúsculas para linhas. As médias seguidas de mesma não diferem 
entre pelo teste de Tukey à 5% de probabilidade.

Como se pode observar, o tratamento com médias 
mais significativas para o aumento no diâmetro do caule 
do pinhão manso foi com biosólido, pois o mesmo foi res-
ponsivo tanto em Plintossolo como em Latossolo Amare-
lo, ao passo que o tratamento com esterco bovino apenas 
em Plintossolo apresentou bons resultados. Tanto em La-
tossolo Amarelo como em Plintossolo, o biosólido apre-
sentou resultados superiores em relação ao tratamento 
com esterco bovino.

Conforme a tabela 1, podemos analisar que o bio-

sólido se mostrou mais eficaz no Latossolo Amarelo no 
tangente à área fotossintética. Por outro lado, o esterco 
bovino não apresentou boas médias no Latossolo Ama-
relo.

Em relação à matéria seca da parte aérea o trata-
mento com biosólido em Latossolo Amarelo obteve me-
lhores médias. Em contrapartida, o esterco bovino não 
apresentou boas médias para matéria seca da parte aérea 
em Latossolo Amarelo.

Com relação à matéria seca do sistema radicular, a 
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adubação com esterco bovino obteve as melhores médias 
no Plintossolo. O tratamento com esterco bovino mostrou 
ser menos eficaz em Latossolo Amarelo se comparado 
com o biosólido.

Embora algumas médias estejam estatisticamen-
te iguais, os melhores resultados de acúmulo de matéria 
verde da parte aérea foram através do uso de biosólido 
em Plintossolo.

O uso de esterco bovino em Plintossolo obteve da-
dos superiores em relação ao Latossolo Amarelo. O biosó-
lido apresentou médias estatisticamente iguais em rela-
ção aos diferentes tipos de solo.

A tabela 2 apresenta os dados das médias obtidas 
de cada tratamento realizado com esterco bovino em 
Plintossolo. Observa-se, portanto, que houve diferença 
significativa entre os diferentes níveis de dosagens.

Tabela 2 – Médias obtidas na avaliação de sete características estudadas no pinhão manso adubados com 
esterco bovino como fonte de nitrogênio em um Plintossolo

Dose Altura da planta(1) 
(cm) 

D.C. (1)

(cm)
A.F.(1) 
(m²)

M.S.P.A.(1)

(g)
M.S.S.R.(1)

(g)
M.V.P.A.(1)

(g)
M.V.S.R.(1)

(g)

0,0 19,5AB 5,25A 0,635A 2,57A 0,215A 13,08A 1,175A

50 15,75B 6,75A 0,636A 2,05A 0,160A 9,04A 0,827A

100 19,0AB 6,5A 0,641A 2,49A 0,220A 11,84A 1,175A

200 23,25ª 6,5A 0,773A 4,02A 0,212A 11,94A 1,137A

300 19,75AB 6,0A 0,683A 2,82A 0,200A 10,95A 0,950A

CV% 19,72 13,03 19,37 36,11 43,80 11,76 14,78

CV%= Coeficiente de variação em %; 0,0= testemunha; 50= 50 kg/ha de N; 100= 100 kg/ha de N; 200= 200 kg/ha de N; 300= 300 
kg/ha de N; D.C.= Diâmetro do caule à 2cm da base; A.F.= Área Foliar; M.S.P.A.= Matéria Seca da Parte Aérea; M.S.S.R.= Matéria 
Seca do Sistema Radicular; M.V.P.A.= Matéria Verde da Parte Aérea; M.V.S.R.= Matéria Verde do Sistema Radicular; (1) Médias 
seguidas de mesma não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Dose Altura da planta(1) 
(cm) 

D.C. (1)

(cm)
A.F.(1) 
(m²)

M.S.P.A.(1)

(g)
M.S.S.R.(1)

(g)
M.V.P.A.(1)

(g)
M.V.S.R.(1)

(g)

0,0 16,25A 5,50A 0,574A 1,84A 0,087A 12,15A 0,792A

50 16,5A 4,75A 0,592A 2,21A 0,062A 11,31A 0,602A

100 15,75A 6,00A 0,622A 2,68A 0,135A 14,78A 1,025A

200 15,00A 5,00A 0,572A 2,21A 0,087A 9,38B 0,705A

300 16,5A 5,25A 0,591A 2,59A 0,157A 9,59B 0,857A

CV% 24,55 16,65 15,41 41,42 45,26 23,03 42,12

CV%= Coeficiente de variação em %; 0,0= testemunha; 50= 50 kg/ha de N; 100= 100 kg/ha de N; 200= 200 kg/ha de N; 300= 300 
kg/ha de N; D.C.= Diâmetro do caule à 2cm da base; A.F.= Área Foliar; M.S.P.A.= Matéria Seca da Parte Aérea; M.S.S.R.= Matéria 
Seca do Sistema Radicular; M.V.P.A.= Matéria Verde da Parte Aérea; M.V.S.R.= Matéria Verde do Sistema Radicular; (1) Médias 
seguidas de mesma não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Observou-se que não houve diferença entre 
os tratamentos, exceto para o fator altura da planta, 
onde a mesma apresentou médias com diferença 
significativa. O tratamento com 50 kg ha-1 de N 

não interferiu positivamente em relação a altura da 
planta, pois apresentou o pior desempenho, ao con-
trário do tratamento com 200 kg ha-1 de N, que se 
mostrou mais eficiente neste quesito. 

Tabela 3 – Médias obtidas na avaliação de sete características estudadas no pinhão manso adubados com es-
terco bovino como fonte de nitrogênio em um Latossolo Amarelo

Os tratamentos com esterco bovino em Latossolo 
Amarelo, em sua grande maioria não obtiveram diferen-
ças significativas entre si, porém como podemos obser-
var na Tabela 02, as dosagens de 200 e 300 kg ha-1 de N 
resultaram nas menores médias para matéria verde da 
parte aérea sendo que os demais tratamentos se mostr-

aram responsivos em relação a esta característica.
Os tratamentos com biosólido em um Plintossolo 

não obteve nenhum grau de interferência entre as dife-
rentes dosagens, ou seja, para todas as características 
estudadas não houve significância entre os tratamen-
tos.
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Tabela 4 – Médias obtidas na avaliação de sete características estudadas no pinhão manso adubados com biosó-

lido como fonte de nitrogênio em um Latossolo Amarelo

Dose Altura da planta(1) 
(cm) 

D.C. (1)

(cm)
A.F.(1) 
(m²)

M.S.P.A.(1)

(g)
M.S.S.R.(1)

(g)
M.V.P.A.(1)

(g)
M.V.S.R.(1)

(g)

0,0 15,00B 5,50A 0,554B 2,335A 0,110A 9,27A 0,745A

50 17,00B 5,50A 0,630B 2,735A 0,150A 10,67A 0,777A

100 24,75A 6,00A 0,843A 2,242A 0,185A 10,37A 0,832A

200 18,75AB 7,00A 0,738AB 3,665A 0,182A 12,50A 1,120A

300 17,50B 6,50A 0,648B 3,207A 0,110A 9,29A 0,742A

CV% 15,01 13,55 13,04 27,29 44,51 23,86 24,46

CV%= Coeficiente de variação em %; 0,0= testemunha; 50= 50 kg/ha de N; 100= 100 kg/ha de N; 200= 200 kg/ha de N; 300= 300 
kg/ha de N; D.C.= Diâmetro do caule à 2cm da base; A.F.= Área Foliar; M.S.P.A.= Matéria Seca da Parte Aérea; M.S.S.R.= Matéria 
Seca do Sistema Radicular; M.V.P.A.= Matéria Verde da Parte Aérea; M.V.S.R.= Matéria Verde do Sistema Radicular; (1) Médias 
seguidas de mesma não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

No Latossolo Amarelo, o tratamento com biosó-
lido correspondente a 100 kg ha-1 de N mostrou-se 
mais eficaz, favorecendo maiores médias em relação 
ao tamanho da planta e área foliar. Embora as médias 

dos tratamentos para o acúmulo de matéria verde ten-
ham sido estatisticamente iguais a dose de 200 kg ha-1 
de N mostrou números superiores aos demais trata-
mentos.

Gráfico 1 – Análise da exigência de N (kg ha-1) em função de duas fontes de fertilizante orgânico para a cultura 
do pinhão manso cultivado em dois solos do estado do Tocantins. Palmas, TO. 2012

a)Altura de planta b) Diâmetro de caule
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c) Área foliar     
 

e) Matéria seca da raiz    

d) matéria seca da parte aérea

f) Matéria verde da parte aérea
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g) Matéria verde da raiz 

No gráfico 1, observam-se as exigências de N para a 
cultura do pinhão manso nos diversos fatores estudados. 
Obteve-se, portanto, maior eficiência econômica para o 
biosólido na dosagem de 100 kg ha-1 de N. Já para o ester-
co bovino, a dose de 200 kg ha-1 de N estabeleceu a maior 
eficiência.

O gráfico ainda nos mostra que a dose de 200 kg 
ha-1 de N favoreceu maiores médias de diâmetro de caule 
com o biosólido. Para o esterco bovino podemos observar 
os melhores resultados com 100 kg ha-1 de N.

Para os índices de área foliar, de acordo com a aná-
lise de regressão descrita acima, podemos observar que 
a máxima eficiência econômica para o biosólido é com a 
dosagem de 100 kg ha-1 de N. No caso do esterco bovino 
sua máxima eficiência econômica é de 200 kg ha-1.

A matéria seca da parte aérea obteve a melhor efi-
ciência econômica para a aplicação de biosólido com a 
dose de 100 kg ha-1 de N, enquanto o esterco bovino apre-
sentou sua eficiência econômica com 200 kg ha-1 de N.

A matéria seca do sistema radicular obteve índices 
inconstantes em relação à dose e ao adubo. Para o biosó-
lido a máxima eficiência econômica está em torno de 200 
kg ha-1 de N, porém os valores caem bruscamente com a 
aplicação de 300 kg ha-1 de N. Já o esterco bovino obteve 
sua máxima eficiência com a aplicação de 300 kg ha-1 de 
N.

A aplicação de 200 kg ha-1 de N, tendo como fonte o 
biosólido, fez com que a planta atingisse sua máxima efi-
ciência econômica no tangente à matéria verde da parte 
aérea. O esterco bovino obteve sua eficiência com a dosa-
gem de 100 kg ha-1 de N, sendo que as médias das doses 
seguintes (200 e 300 kg ha-1 de N) caíram bruscamente.

Em relação à matéria verde do sistema radicular, o 
biosólido apresentou sua taxa de máxima eficiência eco-
nômica a partir da aplicação de 200 kg ha-1, enquanto que 
o esterco bovino com apenas 100 kg ha-1 de N fez com que 
a cultura expressasse sua máxima produção em relação 
ao ganho de massa verde do sistema radicular.

ConCLusão
Em relação às fontes orgânicas fornecidas, a 

que mostrou o melhor desenvolvimento foi o biosó-
lido.

As doses aplicadas no pinhão manso que obti-

veram melhores resultados foram de 100 e 200 kg ha-1, 
para ambas as fontes de adubo orgânico.

O solo que apresentou melhores resultados 
para o cultivo do pinhão manso foi o Plintossolo.
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IntroDução 

A mandioca (Manihot esculenta crantz) é uma 
planta perene, arbustiva, pertencente à família das Eu-
forbiáceas, originária da América do Sul, provavelmente 
do Brasil (FILHO e BAHIA, 2012). Na região do Cerrado do 
Brasil Central ela é cultivada principalmente objetivando 
a produção de raízes tuberosas para a indústria de farinha 
e fécula ou então para o consumo in natura (VIEIRA et al., 
2008).

De acordo com Fukuda e Otsubo (2003), o plantio 
da mandioca é realizado com manivas ou manivas-semen-
tes, também denominadas manaíba ou toletes ou rebo-
los, que são partes das hastes ou ramas do terço médio da 
planta, com mais ou menos 20 cm de comprimento e com 
5 a 7 gemas. Devido à multiplicação vegetativa, a seleção 
das ramas e o preparo das manivas são pontos impor-
tantes para o sucesso da plantação. A seleção e preparo 
do material de plantio são determinantes para um ótimo 
desenvolvimento da cultura da mandioca, resultando em 
aumento de produção com pequenos custos. Nesta fase, 
alguns aspectos de ordem fitossanitária e agronômica de-
vem ser considerados. 

Outros aspectos a serem observados são os agro-
nômicos que, apesar de simples resultam em aumento 
de produção do mandiocal, e às vezes, sem acréscimo ao 
custo de produção é a escolha da cultivar, a seleção de 
ramas e a conservação de ramas. A falta de coincidência 
entre a colheita da mandioca e os novos plantios tem sido 
um dos problemas na preservação de cultivares, em nível 
de produtor e, muitas vezes, resulta na perda de material 
de alto valor agronômico. Quando as ramas não vão ser 
utilizadas para novos plantios imediatamente após a co-
lheita, elas devem ser conservadas por algum tempo para 
não reduzir ou perder a viabilidade. Recomenda-se que a 
conservação ocorra mais próximo possível da área a ser 
plantada, em local fresco, com umidade moderada, som-
breado, portanto protegidas dos raios solares diretos e de 
ventos frios e quentes. Vale ressaltar que deverá ser re-
servada uma área, com cerca de 20% do mandiocal, como 
campo de multiplicação de maniva-semente, para a ins-
talação de novos plantios, exceto em áreas com riscos de 
geadas. Em todo o Brasil, o mais tradicional é plantar-se 
a mandioca no início da estação chuvosa, a qual coincide 

com o reinício ou o prosseguimento de um período quen-
te. É que nessas condições, reúnem-se as duas condições 
essenciais de natureza climática - umidade e calor - para 
brotação e o enraizamento das estacas plantadas, ponto 
de partida para o estabelecimento da cultura (FUKUDA; 
OTSUBO, 2003).

Na seleção de ramas, deve-se considerar, segundo 
Oka et al. (1987), a densidade, ou seja, a relação entre o 
peso e o volume das manivas, características que determi-
nam a sua capacidade de brotação. Além desses aspectos, 
a idade da planta, o diâmetro da haste e a parte da plan-
ta a ser usada como materiais de plantio são de grande 
importância na escolha das ramas. Deve-se salientar que 
a prática do armazenamento sempre concorre para uma 
perda de qualidade da maniva, devido à possibilidade de 
ocorrência de problemas de diferente natureza. Concei-
ção e Câmara et al. (1981, 1982 apud Câmara et al., 1994, 
p. 101) citam que, durante o período de armazenamento, 
o material pode ser atacado por pragas e doenças, cujas 
ocorrências poderão agravar-se caso o armazenamento se 
prolongue por um período maior.

Vários sãos os fatores que podem afetar a produti-
vidade da cultura da mandioca, dentre eles destacam-se 
a qualidade do material de plantio, uma vez que a sele-
ção de ramas e a obtenção de manivas de boa qualidade 
constituem-se em mecanismos de manejo capazes de ele-
var significativamente o rendimento de raízes da cultura. 
Recomenda-se sempre que possível, que o plantio das 
manivas seja efetuado logo após a seleção e corte das ra-
mas. Porém, isso nem sempre é viável devido às incompa-
tibilidades de natureza climática entre a melhor época de 
colheita e a melhor época de plantio da mandioca. O ar-
mazenamento é adotado em regiões que apresentam de-
fasagem entre a colheita e o plantio devido às condições 
de seca, tendo-se que esperar as primeiras chuvas para a 
instalação da nova cultura (FUKUDA; OTSUBO, 2003).

Poucos são os trabalhos publicados acerca dos efei-
tos do tempo de armazenamento sobre o desenvolvimen-
to e produção de mandioca.

Devido a isso, este trabalho tem como objetivo ava-
liar os níveis de perdas do material de plantio de mandio-
ca, associando-os a períodos de armazenagem.
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mAterIAL e mÉtoDos

Inicialmente foram colhidas as hastes de mandioca 
pertencentes à variedade mansa - Cacau Teixeira, caracte-
rizada morfologicamente conforme metodologia adotada 
por Fukuda e Guevara (1998). As hastes foram colhidas no 
Projeto de Irrigação São João, localizado no Município de 
Porto Nacional distante 30 km de Palmas-Tocantins. Esse 
material foi colhido de plantas com ciclo vegetativo de 9 
a 11 meses de idade e correspondente a haste principal 
da planta. 

A Tabela 1 demonstra as características morfológi-
cas da variedade utilizada para instalação do experimento 
e por descritores morfológicos, entende-se toda caracte-
rística que permite identificar e diferenciar facilmente os 
acessos no campo. A escassez de dados botânicos sobre 
inúmeros acessos brasileiros de mandioca reforça a ne-
cessidade de reunir informações sobre dados morfoló-
gicos e agronômicos, visando melhor conhecimento das 
variedades (FUKUDA; GUEVARA, 1998).

Tabela 1 - Caracterização morfológica da variedade de mandioca Cacau Teixeira usando a metodologia segundo 
Fukuda e Guevara (1998).

Características Morfológica Cacau Teixeira

Cor externa do Caule Laranja

Córtex Caule Amarelo

 Folha Apical Verde Claro

Pecíolo Vermelho

Pubescência do broto apical Ausente

Folha Desenvolvida Verde Claro

Nº de lóbulos 7

Ramos Terminais Verde – arroxeado

Hábito de Crescimento Reto

Tipo de Planta Compacta

Nervura Verde Avermelhado

Proeminência das Cicatrizes Proeminente

Morfologia do Lóbulo Lanceolada

Sinuosidade do Lóbulo Liso

Hábito de Ramificação Tricotômico

Florescimento Florescem

Estas foram colhidas, enfeixadas e guardadas no 
ambiente de armazenamento em cinco épocas, a saber: 
40, 30, 20, 10 e 0 dias de armazenamento. Neste ambien-
te, do tipo galpão com piso cimentado e sombreado por 
telhas de cimento-amianto, protegida das incidências di-
retas de radiação solar e precipitações instalou-se um ter-
mômetro de bulbo seco e bulbo úmido, a umidade relativa 
do ar era obtida através de uma tabela, onde se utilizava 
a temperatura do bulbo seco na vertical e cruzava este 
valor com o resultado da diferença entre a temperatura 
do bulbo seco e bulbo. Visando determinar as condições 
de temperatura e de umidade relativa do ar no ambiente 
de armazenamento (Figura 1). 

Também se determinou no tempo inicial e final de 
cada período de armazenamento o volume dos feixes de 
hastes, objetivando-se determinar as perdas quantitativas 
decorrentes do armazenamento, expressas em porcenta-

gem de perdas do volume de hastes armazenado.
Para determinação dos volumes, admitiu-se a figu-

ra geométrica do cilindro como representativa da rama 
de mandioca, e para cada rama aplicou-se a fórmula V= 
π.d².h/4, onde:

V= volume de rama (cm³)
d = diâmetro correspondente à região mediana da 
rama (cm)
h = comprimento da rama (cm)
Decorrido cada período total de armazenamento, 

providenciou-se o descarte parcial das hastes, ou seja, re-
tirada e eliminação das extremidades secas. Em seguida, 
determinou-se o volume final que, comparado ao inicial, 
fornece o índice de perdas como mostra a tabela 4, de 
acordo com a fórmula IP = (1 – VF/VI) x 100 onde:

IP = índice porcentual de perdas de ramas à base 
do volume;
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VI = volume de ramas no tempo inicial de armaze-
namento (cm³);
VF = volume de ramas no tempo final de armazena-
mento (cm³).
Após a determinação dos volumes finais e seleção 

do material armazenado, providenciou-se o preparo das 
hastes para o plantio (fase experimental de campo). As 
hastes armazenadas foram cortadas para o plantio em 
tamanho entre 12 a 15 cm de comprimento tornando-
-se manivas-semente que em seguida foram plantadas 
na área experimental do Complexo de Ciências Agrárias 
- CCA da Fundação Universidade do Tocantins (Unitins), 
localizado a margem direita da TO 050 no Km 23 no muni-
cípio de Palmas. 

O solo utilizado no experimento é classificado 
como Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico. O mesmo 
foi preparado com grade aradora a uma profundidade de 
aproximadamente 25 cm aos 12 dias antes do plantio. 
No plantio, após o nivelamento e o sulcamento da área, 
aplicou-se 320 kg ha-1 de. N-P-K na formulação 5-25-15 
+ Zn no sulco de plantio, de acordo com a recomendação 
para a cultura (Nogueira e Gomes, 1999). O espaçamento 
utilizado foi de 1 metro entre linhas e de 0,6 metros entre 
plantas, ocupando uma área total de aproximadamente 
585,6 m².

O delineamento experimental adotado foi de blo-
cos casualizados com cinco tratamentos e quatro repe-
tições, correspondentes ao total de 20 parcelas, com 
tratamentos relativos a épocas de armazenamento até 
a data de plantio (08/02/12). Adotaram-se os seguintes 
períodos de coleta de hastes: Zero (08/02/12); 10 dias 
(29/01/12); 20 dias (19/01/12); 30 dias (09/01/12) e 40 
dias (30/12/11). Ao nível de armazenamento, cada parce-
la constituída por feixes de 25 hastes com comprimentos 
variáveis em função do porte das plantas que fornece-
ram o material a ser armazenado.  Em nível de campo, 
cada parcela constituiu-se de 28 plantas de mandioca, 
das quais 10 plantas centrais são consideradas úteis para 
coleta de dados. 

Aos 74 dias após o plantio (23/04/12) realizou-
-se a adubação de cobertura, referente a 155 kg ha-1, 
utilizando-se da formulação 20-0-20 de N-P-K (Nogueira 
e Gomes, 1999). Os tratos culturais foram realizados de 
acordo com a necessidade e baseados em práticas usuais 

recomendadas para a cultura. 
Durante a fase de campo, foram avaliadas as se-

guintes características nas plantas da área útil das par-
celas: a) velocidade de emergência de brotos (VEB); b) 
porcentagem de emergência de brotos (PEB); c) popula-
ção inicial de plantas (PIP); d) números de hastes iniciais 
por planta (HIP); e) população final de plantas (PFP) e f) 
números de hastes finais por planta (HFP).

 A altura média das plantas (AP) foi medida em 
quatro épocas: 30, 60, 90 e 120 dias após o plantio (DAP). 
Mediu-se a partir do nível do solo até a extremidade mais 
alta da planta, obtida em cinco plantas tomado ao acaso 
na área útil da parcela. 

A emergência de brotos por parcela foi anotada a 
cada três dias até aos 43 dias após a emergência e cal-
culada a velocidade de emergência, segundo Maguire 
(1962), através da fórmula:

VE = N1/D1 + N2/D2+ ... + Nn/ Dn , onde:
N1, N2,..., Nn = número de brotos emergidos na 1º, 
2º,..., Nº de contagem;
D1, D2,..., Dn = número de dias desde o plantio até 
a 1º, 2º,..., Nº de contagem.
Após a contagem do número total de brotos emer-

gidos até aos 43 dias após a emergência, determinou-se 
a porcentagem de emergência, o número de haste inicial 
formada por plantas e a população inicial de plantas por 
parcela.

 Aos 120 dias após o plantio (08/06/12), determi-
nou-se o número de hastes finais formadas por plantas e 
a população final de plantas por parcelas.

Para a fase de armazenamento, calculou-se o índi-
ce de perdas percentuais de hastes, que pode ser obser-
vado aplicando-se a análise de regressão polinomial para 
a interpretação do comportamento observado. Os dados 
obtidos para VEB, PEB, PIP, HIP, PFP, HFP e AP foram sub-
metidos à análise de variância e as médias foram compa-
radas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  Todas 
as análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do 
programa Genes (CRUZ et al., 2001).

A média mensal do mês em que se instalou o ex-
perimento (Fevereiro) até o mês de Junho foi obtida pelo 
Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos – 
NEMET/ Unitins, dados estes da Estação Climatológica de 
Palmas.

resuLtADos e DIsCussão
Nas figuras 1 e 2 são apresentadas, as temperaturas 

máximas e mínimas e a umidade relativa do ar do ambien-
te onde foram armazenadas as hastes.

Durante o período de 40 dias de armazenamento 
das hastes, a condição climática do ambiente apresen-
tou temperaturas mínimas variando entre 22,5 a 26,5 ºC, 
temperaturas máximas variando 23,5 a 30,25 ºC, tempe-
raturas médias diárias variando entre 24,38 a 26,16 ºC e 

umidades relativas entre 63,5 a 96%, com predominância 
entre 80 a 95%. Caracterizando ambiente apropriado à 
desidratação e favorável à ocorrência de doenças, por se 
apresentar relativa, quente e úmido. Lazano et al. (1983, 
apud CÂMARA et al., 1994, p. 101) afirma que após alguns 
dias de armazenamento sob umidade relativa do ar acima 
de 80%, vários tipos de fungos fitopatogênicos podem co-
lonizar as hastes de mandioca.
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Figura 1 – Temperatura máxima e mínima no ambiente de armazenamento das hastes.

Figura 2 – Umidade relativa do ar no ambiente de armazenamento das hastes.

Segue dados mensais, Tabela 1, durante a fase inicial e final de instalação do experimento em nível de campo.

Tabela 2. Média mensal da Temperatura máxima - T Max (°C); Temperatura mínima – T Min (°C); Umidade rela-
tiva – UR (%); Precipitação pluviométrica – (mm) e Radiação solar (MJ/m²). Levando em consideração o mês em que 
se início a instalação do experimento a campo até os meses em que se realizaram as últimas avaliações.
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Mês T Max 

(°C)
T Min 
(°C)

UR 
(%)

Precipitação 
(mm)

Radiação Solar 
(MJ/m²)

Fevereiro 29 19 70 8 15

Março 29 20 71 3 14

Abril 31 21 67 2 16

Maio 32 19 63 2, 16

Junho 33 17 58 0 16

Fonte: Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos – NEMET/ Unitins.

O comportamento observado para as perdas per-
centuais de ramas com base no volume armazenado é 
explicado estatisticamente pela equação: Y = 0,8206x + 
1,8188, com R² = 0,91 (Figura 3).

Para as condições ambientais de armazenamento, 
os dados da Figura 3 revelam que, até 20 dias de arma-
zenamento, as perdas em volume de ramas são meno-
res. Porém, aos 10 dias de armazenamento houve uma 

variação de perda maior 15,37% em relação às hastes 
armazenadas aos 20 dias que apresentou uma perda de 
14,28%.

Os maiores índices de perdas ocorreram acima 
dos 20 dias, onde também se constatou uma perda cres-
cente das hastes armazenadas, com valores de ordem de 
23,47% aos 30 dias chegando a 37,51% aos 40 dias de ar-
mazenamento.

Figura 3 – Perdas quantitativas (%) de hastes armazenadas de mandioca em função dos dias armazenados.

Estes dados diferem da pesquisa realizadas por 
Câmara et al. (1994) no município de Piracicaba, em que 
também mostram a influência de percentuais de perdas 
de hastes de mandioca com base no volume armazenado. 
Estes observaram com até 30 dias de armazenamento, as 
perdas em volume de ramas foram menores que 16%. Aci-
ma de 30 dias e até 75 dias de armazenamento, as perdas 
se estabilizaram entre 22 % e 26 % do volume de ramas 
inicialmente armazenado. No entanto, eles obtiveram os 
maiores índices de perdas da ordem de 30%, chegando a 
57% aos 105 dias de armazenamento. 

Quando comparamos as duas regiões, com as suas 
respectivas condições climáticas (dados mensais pluvio-
métricos e termométricos), observamos que Palmas tem 
o clima classificado como Aw - tropical de verão úmido e 

período de estiagem no inverno, com temperatura média 
anual de 26°C, a média do mês mais quente é de 32°C e 
a do mês mais frio junho/julho é de 22°C segundo a clas-
sificação de Köppen (Ruraltins, 2012). De acordo com a 
classificação de Köppen, o clima da cidade de Piracicaba 
é: Cwa - clima tropical de altitude, com chuvas no verão e 
seca no inverno, com a temperatura média do mês mais 
quente superior a 22°C (CEPAGRI, 2012). Pode-se afirmar 
que, embora as duas cidades tenham praticamente a mes-
ma característica por apresentarem chuvas no verão e pe-
ríodo de seca no inverno, a temperatura média do mês 
mais quente de Palmas é bem superior ao de Piracicaba, 
fazendo com que a deterioração ocorra mais rapidamente 
em um curto intervalo de tempo. 

Segundo Otsubo e Lorenzi (2004), o período de ar-
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mazenagem deve ser o menor possível. A redução do nú-
mero de raízes nas plantas originadas de estacas armaze-
nadas é significativa e explica parcialmente a diminuição 
do rendimento, mesmo que em condições adequadas de 
armazenamento (ANDRADE; LEIHNER, 1984 citados por 
CAVALCANTI, 2001).

Na Tabela 3, são apresentados os resultados da aná-
lise de variância das características avaliadas em campo: 
velocidade de emergência de broto (VEB), porcentagem 
de emergência de broto (PEB), população final de plantas 
(PIP), população final de plantas (PFP), haste inicial por 
planta (HIP) e haste final por planta (HFP).

Tabela 3. Resumo da análise de variância e coeficiente de variação de velocidade de emergência de broto (VEB), 
porcentagem de emergência de broto (PEB), população final de plantas (PIP), população final de plantas (PFP), haste 
inicial por planta (HIP) e haste final por planta (HFP).

F.V G.L
                     Quadrados Médios

VEB PEB PIP PFP HIP HFP

Tratamento 4 0,29* 553,42* 5,00* 9,82 4,82* 2,50

Bloco 3 0,29* 563,80* 4,58* 1,73 0,53 0,60

Erro 12    0,03 69,75 1,33 2,85 0,68 1,06

C.V. (%)   15,24 15,38 15,93 25,62 52,50 57,20

*Significativo a 5 % de probabilidade pelo teste de F.

Os resultados evidenciam a existência de diferen-
ças significativas entre os tratamentos avaliados quanto 
aos caracteres de velocidade de emergência de broto 
(VEB), porcentagem de emergência de brotos (PEB), po-
pulação inicial de plantas (PIP) e haste inicial por planta 
(HIP), revelando a existência de variabilidade entre os 
tratamentos avaliados quanto a esses caracteres (Tabe-
la 3). De modo que este resultado reforça a importância 
de uma boa seleção de manivas-sementes e o período 
prolongado de armazenamento das hastes, uma vez que 
houve variabilidade entres VEB, PEB, PIP e HIP, que estão 
diretamente relacionadas ao tempo e condições climáti-
cas em que as hastes foram armazenadas.

Observa-se na Tabela 4 que diferenças significati-
vas foram observadas para VEB, PEB, PIP e HIP aos de 

20, 30 e 40 dias após o armazenamento e que os valores 
foram inferiores aos observados ao 0 e aos 10 dias, sen-
do que estes últimos apresentaram maiores velocidades 
de brotação, emergência de brotos, população inicial de 
plantas e população final de plantas atributos impor-
tante para o estabelecimento da cultura da mandioca. 
Diferindo apenas na HIP em que os valores menores 
apresentam-se durante 30 e 40 dias de armazenamen-
to. Segundo Conceição (1979), a emergência é dada de 
5 a 15 dias após o plantio (DAP) período em que ocorre 
a formação das primeiras raízes adventícias a partir da 
superfície basal da estaca, entre 10 a 12 DAP ocorre o 
aparecimento dos primeiros brotos, seguindo pelo surgi-
mento das primeiras folhas, tendo sua emergência com-
pleta aos 15 DAP.

Tabela 4. Valores médios obtidos para velocidade de emergência dos brotos (VEB), porcentagem de emergência 
de brotos (PEB), população inicial de plantas (PIP), população final de plantas (PFP), haste inicial por planta (HIP) e 
haste final por planta (HFP).  

Épocas de 
Armazenamento 

(dias)

VEB PEB PIP PFP HIP HFP

0 1,43  bc 62,00  bc 8,00 ab 7,75 a 2,79 a 2,43 a

10 1,59    c 68,75    c 8,50   b 8,25 a 2,22 a 2,17 a

20 1,28 abc 55,50 abc 7,50 ab 7,00 a 1,87 a 2,29 a

30  0,94 a  40,25 a 5,75 a 4,50 a   1,00 ab 0,50 a

40  1,04 ab 45,00 ab 6,50 ab 5,50 a   0,00   b 1,62 a

Médias seguidas das mesmas letras na coluna não diferem significativamente a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.
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Na tabela 5, são apresentados os resultados das 

avaliações de altura de plantas (AP) avaliados em 30, 60, 
90 e 120 dias após o plantio (DAP).  Nela mostra-se que, 

houve diferença significativa somente no tratamento re-
ferente à altura de planta avaliada aos 30 DAP e aos 120 
DAP.

Tabela 5. Resumo da análise de variância e coeficiente de variação de altura de plantas avaliadas em 30, 60, 90 
e 120 dias após o plantio (DAP).

F.V G.L
Quadrados Médios

30 DAP 60 DAP 90 DAP 120 DAP

Tratamento 4 11,25* 70,51 227,78 578,55

Bloco 3 1,75 67,84 283,54  511,76

Erro 12 0,90 51,85 181,24 171,45

C.V. (%)  13,76 23,47 24,98 19,63

* Significativo a 5 % de probabilidade pelo teste de F.

Podemos observar, na Tabela 6, que aos 30 DAP os 
tratamentos de 0, 20 e 30 dias de armazenamento apre-
sentaram uma altura maior. Nos tratamentos de 10 e 20 
dias de armazenamento não houve diferença significativa 

entre si e aos 40 dias de armazenamento apresentou altu-
ra menor. O restante das alturas de plantas avaliadas aos 
60, 90 e 120 DAP não houve diferença significativa entre 
os tratamentos.

Tabela 6. Valores médios obtidos para altura de planta (AP) em períodos de 30,60, 90 e 120 dias após o plantio 
(DAP).

Épocas de 
Armazenamento 

(dias)

30 DAP 60 DAP 90 DAP 120 DAP

0 7,36  bc 36,12 a 63,09 a 71,17 a

10 8,89    c 31,83 a 54,77 a 80,05 a

20 7,43   bc 30,70 a 53,55 a 74,20 a

30      6,65   b 24,40 a 42,14 a 52,43 a

40      4,30 a 30,36 a 55,93 a 55,73 a

Médias seguidas das mesmas letras na coluna não diferem significativamente a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

ConCLusÕes

1. As perdas quantitativas de hastes de mandioca 
aumentam com o decorrer do tempo de armazenamento.

2.  Em nível de campo, apresentaram diferenças sig-
nificativas para as épocas de armazenamento para VEB, 
PEB, PIP e HIP. Não havendo diferença significativa para 

as características de PFP e HFP. Quanto maior tempo das 
hastes armazenadas menores foram os valores obtidos. 

3. Para as alturas de plantas pode-se concluir que 
com o passar o tempo não houve diferença significativa 
entre os tratamentos.
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IntroDução 
O Brasil possui inúmeras vantagens para que haja 

ampliação na produção de flores, devido, principalmente, 
às condições climáticas que favorecem o cultivo de flores 
de clima temperado e tropical, observando-se os micro-
climas privilegiados, a disponibilidade de terra, água, mão 
de obra e tecnologias agronômicas disponíveis. É possí-
vel produzir flores, folhagens e outros derivados todos os 
dias do ano a um custo reduzido (LAMAS, 2002; SCHWER-
TNER, 2012).

As flores tropicais constituem-se um atrativo para o 
mercado florista, que almeja sempre o novo e o diferente. 
Assim sendo, a introdução de novos produtos na floricul-
tura nacional é muito importante, uma vez que espécies 
tropicais exóticas adaptadas às condições de cultivo do 
Brasil, além de atenderem à necessidade de produtores e 
consumidores por novidade, estimulam a comercialização 
(PINTO; GRAZIANO, 2003).

O estado do Tocantins possui 40 ha destinados ao 
plantio de plantas ornamentais, flores e folhagens, sendo 
que em 45% da área cultivam-se variedades de helicônia. 
As mudas utilizadas não são certificadas e grande parte 
está contaminada por fitopatógenos, fato que obriga cada 
vez mais os agricultores a usarem defensivos químicos 
constantemente nestes cultivos (SEBRAE-TO, 2007).

As flores tropicais das famílias Heliconiaceae e Zen-
giberaceae são as principais plantas ornamentais produzi-
das no Tocantins, com destaque para as helicônias e alpí-
nias (SEBRAE-TO, 2007).

As helicônias são plantas de origem tropical, mais 
precisamente da região noroeste da América do Sul, sen-
do as únicas representantes da família Heliconiaceae. São 
plantas herbáceas com folhas parecidas com a bananeira 
e formam touceiras, variam de tamanho podendo alcan-
çar até 12 m de altura, conforme a espécie. A propaga-
ção é facilitada por ser através de rizomas subterrâneos 
que emitem brotações à superfície, sendo que estes bro-
tos podem ser solitários ou agregados, o que caracteriza 
a capacidade de disseminação de cada espécie (MOSCA, 
2005).

O gênero Heliconia sp. é muito pouco estudado e 
ainda é incerto o número de espécies existentes, porém 
estima-se que haja entre 150 a 250 espécies. No Brasil, 

encontram-se cerca de 40 espécies distribuídas principal-
mente na Mata Atlântica e na região Amazônica (EMBRA-
PA, 2004).

As inflorescências da helicônias abrem-se, prepon-
derantemente, nas cores, vermelho e amarelo; diferen-
ciando por serem pendentes e outras, eretas. As inflores-
cências têm um excepcional potencial de comercialização, 
pois além da exuberância de cores e formas, produzem 
flores continuamente, com uma durabilidade excepcional 
após o corte (SEBRAE/MS, 2008).

De acordo com Paiva (1998), as plantas de helicô-
nias preferem solos areno-argilosos, no entanto, o solo 
deve ser rico em matéria orgânica, profundo, poroso e 
bem drenado, com pH ideal para cultivo na faixa de 4,5 
a 6,5. Quando do plantio, a adubação orgânica deve ser 
observada, pois se tratam de plantas oriundas de extratos 
de floresta úmida onde o composto orgânico natural se 
faz presente.

O meio de propagação mais utilizado no cultivo de 
helicônias e por meio do plantio de rizomas, o que faz com 
que estas plantas tenham uma baixa diversidade genética 
(MARQUES et al, 2004).

No cultivo de plantas ornamentais, a adubação or-
gânica é de fundamental importância, tanto para o condi-
cionamento do solo, além da adição de matéria orgânica, 
menor oscilação de temperatura do solo, melhorando a 
aeração, a retenção de água, além de fornecer nutrientes 
e aumentar a capacidade do solo em reter esses nutrien-
tes para o melhor aproveitamento pelas plantas (OLIVEI-
RA et al, 2006).

As helicônias são plantas exigentes em N, P, K, Mg, 
Fe, Mn e matéria orgânica; entretanto, as pesquisas ainda 
são escassas em relação às demandas na área de fertili-
dade do solo, apesar da adubação ser um dos fatores que 
mais influenciam a produção das culturas, bem como sua 
qualidade e resistência a doenças (ARGOLO, 2009).

Os benefícios advindos do cultivo de flores tropicais 
aliado à utilização de adubos orgânicos de origem animal, 
de baixo custo e acesso facilitado, tornam-se uma das me-
lhores alternativas para produção de flores tropicais, que 
requerem bom teor de matéria orgânica no solo.

O objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvi-
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mento e crescimento de Heliconia bihai a partir de dife- rentes doses de cama de frango.

mAterIAL e mÉtoDos

O experimento foi conduzindo no Centro de Ciên-
cias Agrárias, localizado à latitude 10º24’23”S e longitude 
48º21’32”W, sendo conduzido na Fazendinha Agroecoló-
gica de Palmas, vinculada a Fundação Universidade do To-
cantins (Unitins), no município de Palmas-TO.

O experimento foi conduzido em sistema orgânico, 
composto por uma espécie ornamental (Heliconia bihai) 
e com o uso de adubação orgânica na forma de cama de 
frango (CF), na aplicação em diferentes doses (T1 - 50 kg 
N.ha-1, T2 - 100 kg N.ha-1, T3 - 200 kg N.ha-1, T4 - 400 kg 
N.ha-1), com delineamento experimental de blocos casu-
alizados, com três repetições. A unidade experimental foi 
composta por 09 plantas por parcela/tratamento, perfa-
zendo um total de 108 plantas.

A área experimental foi preparada com arado de 
disco e gradagem, posteriormente foram levantadas as 
leiras para plantio das mudas. Para produção de mudas 
foram utilizados rizomas de Heliconia bihai obtidos de 
plantas matrizes do viveiro de mudas da Secretaria da 
Agricultura, da Pecuária e do desenvolvimento Agrário 
– SEAGRO, localizada no Centro Agrotecnológico de Pal-
mas, produzidas a partir dos rizomas obtidos de divisão 
de touceiras das plantas matrizes, sendo selecionados os 
rizomas com 05 cm de comprimento, com o pseudocaule 
rebaixados a 20 cm do rizoma, estes foram limpos com 
água e as raízes removidas com tesoura de poda. 

Os rizomas foram plantados em sacos de polietile-
no perfurados, de 11 x 20 cmcontendo substrato compos-
to exclusivamente de terra e esterco bovino, na proporção 
2:1; mantidos em viveiro e irrigados diariamente.

O transplante das mudas para o campo ocorreu 
aos 90 dias após a produção das mudas, sendo as mudas 
transplantadas paraleiras de 0,30 m de altura, como me-
dida de favorecimento do desenvolvimento dos rizomas e 

prevenção de encharcamento, espaçados de 1,50 x 2,50 
m.

A avaliação dos parâmetros: altura de planta (AP), 
diâmetro do colmo (DC), número de perfilhos (NP), nú-
mero de folhas (NF) e área foliar (AF) ocorreu aos 150 dias 
após o transplante das mudas para o campo. Os dados 
colhidos foram submetidosa análise de variância (p≤ 0,5) 
e análise de regressão linear, com auxilio do programa 
SISVAR, versão 5.3.

• Altura de planta (AP)
Foi considerada altura da planta como sendo o 

comprimento entre o coleto e a inserção do limbo foliar 
da última folha expandida. Sendo a altura medida aos 150 
dias após o transplante das mudas. Cada planta útil foi 
avaliada individualmente e posteriormente obtiveram-se 
as médias das alturas para cada tratamento. Estas foram 
submetidas a teste e análise estatística.

• Diâmetro do colmo (DC)
Foram considerados para essa variável todos os 

perfilhos com altura superior a 5 cm, sendo avaliados a 3 
cm de altura do solo.

• Número de perfilhos (NP)
Foram considerados todos os perfilhos presentes, 

independentemente do seu diâmetro, todas as brotações 
que tinham emergido um centímetro ou mais acima do 
solo também foram consideradas. Cada planta foi avalia-
da individualmente e, posteriormente, foram calculadas 
as médias dos números de perfilhos por tratamento, mé-
dias estas submetidas a análises estatísticas.

• Área foliar(AF)
A obtenção estimativa da área foliar foi obtida de 

forma não destrutiva, está variável foi avaliada medindo-
-se a maior largura e o maior comprimento do limbo foliar.

resuLtADos e DIsCussão

O padrão de crescimento em altura apresentou 
efeito linear, sendo as maiores médias obtidas aos 150 
dias após o transplante das plantas tratadas com200 kg 
N.ha-1(138 cm), e as menores médias foram atribuídas as 
plantas adubadas com 25 kg N.ha-1(90 cm). Observou-se 
na Figura 01(A) que houve diferenças significativas entre 
os tratamentos. Havendo um aumento na AP de 21, 38, e 
50%,nas plantas submetidas aos tratamentosde 50, 100 e 
200 kg N.ha-1, respectivamente.

O maior número de perfilhos foi atingido com as 
plantas submetidas ao tratamento T4, com 200 kg N.ha-1, 
com 22 perfilhos por planta, e o menor com 9 perfilhos 
por planta  foi obtido do tratamento T3, com 50 kg N.ha-1. 
Observa-se na Figura 01(B) que houve diferenças significa-
tivas entres tratamentos. Havendo uma diminuição no NP 

de 25%,aumento de 33 e 83% nas plantas submetidas aos 
tratamentos de 50,100 e 200 kg N. ha-1 respectivamente.

O maior número de folhas (NF) foi atingido com as 
plantas submetidas ao tratamento T4, com 200 kg N.ha-1, 
com a média de 68 folhas por planta e o menor com o tra-
tamento T1, com 25 kg N.ha-1, sendo a média de 28 folhas 
por planta. Na Figura 1 (C)observou-seque houve diferen-
ças significativas entre os tratamentos. Havendo um au-
mento no NF de 46, 71 e 142% nas plantas submetidas aos 
tratamentos de 50, 100 e 200 kg N.ha-1, respectivamente.

Para o parâmetro Área foliar (AF), as maiores mé-
dias foram obtidas das plantas submetidas ao tratamen-
to T4, com 200 kg N.ha-1, com folhas apresentando em  
média 1237 cm² e as menores com o tratamento T2, com 
50 kg N.ha-1, com a média de 709 cm².  Observou-se na 
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Figura 01(D) que houve diferenças significativas entre os 
tratamentos. Havendo uma redução na AF de 10%, nas 
plantas submetidas ao tratamento de 50 kg N.ha-1, e um 
aumento de 14 e 56% nos tratamentos de 100 e 200 kg 
N.ha-1, respectivamente. 

Para o parâmetro diâmetro do colmo, não se ob-
teve diferenças significativas para nenhum dos trata-
mentos propostos (p>0,5), apresentando em média 3,0 
cm

Figura 01. Valores médios obtidos aos 150 dias após o transplante de Heliconia bihai. (A) Altura de planta; (B) Número de perfil-
hos; (B) Número de folhas; e (C) Área foliar.

Entre os elementos minerais essenciais, o nitro-
gênio é o que com mais frequência limita o crescimento 
das culturas, pois este elemento faz parte de numerosos 
compostos essenciais à planta, sendo a vasta maioria re-
presentada pelas proteínas (90% ou mais). Desta forma, o 
suprimento de N, dentro de limites promovem aumento 
no crescimento e vigor da planta, enquanto a deficiência 
resulta em plantas menores e pálidas (BELOW, 2002).

Malavolta et al. (1997) citam que teores adequados 
de N são necessários para se obter crescimento satisfa-
tório, o dilema está em saber que quantidade aplicar. O 
N do fertilizante não aproveitado, além do prejuízo eco-
nômico, pode causar dano ambiental se perdido do solo, 
uma forma de se evitar tais prejuízos seria o parcelamen-

to da adubação e a utilização de doses adequadas para a 
cultura. 

De acordo com Bredemeier e Mundstock (2000), 
em muitos sistemas de produção, a disponibilidade de ni-
trogênio é quase sempre um fator limitante, influencian-
do o crescimento da planta mais do que qualquer outro 
nutriente. O que justifica os resultados obtidos neste tra-
balho para os maiores crescimentos obtidos com o uso da 
maior dose de cama de frango adotada (200 kg N.ha-1).

Verificou-se neste trabalho que os parâmetros: AP, 
NP, NF e AF foram significativamente afetados pelas do-
ses de N utilizadas em cada tratamento que aumentaram 
linearmente, indicando resposta à adubação nitrogenada 
por Heliconia bihai.

ConCLusÕes
1. Não houve diferença significativa, comparando-se o pa-
râmetro diâmetro do colmo em nenhum dos tratamentos.
2. O melhor crescimento em altura, número de perfilhos e 

folhas e área foliar de Heliconia bihai foi obtido com a dose 
de 200 kg N.ha-1 na forma de cama de frango em cultivo 
orgânico.
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IntroDução

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) constitui 
uma das principais fontes econômicas de carboidratos nos 
trópicos, desempenhando papel importante na alimenta-
ção humana e animal e na indústria de processamento de 
farinha e fécula. No Brasil e em outros países da América 
Latina, da África e da Ásia, a mandioca também é cultivada 
para a industrialização (AGUIAR, et al. 2011). Acredita-se 
que a Amazônia seja a região do mundo onde a mandioca 
apresenta o maior número de formas de aproveitamento 
ou utilização. Esses aspectos têm levado alguns pesquisa-
dores a considerarem-na como sendo o local de origem e 
domesticação dessa cultura (ALBUQUERQUE et al. 2009 e 
ALBUQUERQUE; CARDOSO, 1983).

A versatilidade das raízes de mandioca para a pro-
dução de diversos derivados possibilita o surgimento de 
vários tipos de indústrias, dentre elas destacam-se prin-
cipalmente as de farinha, fécula ou polvilho e álcool. A 
mandioca também pode ser utilizada integralmente na 
alimentação animal, suas raízes são ricas em carboidratos 
e a parte aérea pode ser utilizada como fonte de proteína 
(AGUIAR, 2011). 

Esta cultura é reconhecida pela tolerância as condi-
ções edafoclimáticas do semiárido (FUKUDA et al., 2003), 
por isso o seu cultivo está fortemente ligado às tradições 
dos pequenos agricultores familiares, podendo se consti-
tuir como uma das principais fontes de alimentação e ge-
ração de renda para a população.

O surgimento de grandes áreas plantadas de man-
dioca para o fornecimento de matéria-prima para a indús-
tria trouxe à tona a necessidade de sistemas produtivos 
mais eficientes e tecnificados, essa demanda se faz neces-
sária para que a cultura possa atingir bons níveis de produ-
tividade além de apresentar-se como uma boa alternativa 
entre outras “commodities”. 

A necessidade de mecanização, principalmente para 
a colheita, disponibilidade de variedades melhoradas, 
boas alternativas para o controle das plantas daninhas e 
de pragas e doenças, entre outros problemas relaciona-
dos à comercialização, constituem-se verdadeiros gargalos 
que limitam a produtividade, comprometem a estabilida-
de da produção e consequentemente o rendimento do 

agricultor. 
A poda da parte aérea da mandioca nesse contex-

to entra como uma prática cultural indispensável para o 
cultivo de mandioca industrial por dois ciclos vegetativos. 
É utilizada principalmente por possibilitar o controle das 
plantas infestantes no segundo ciclo vegetativo com her-
bicidas, embora seja uma prática comum nos sistemas 
mais tecnificados, sua viabilidade e implicações ainda são 
pouco estudadas. Os resultados de pesquisa sobre os efei-
tos da poda na produção de raízes são controversos, e em 
muitos casos condenam a sua utilização (AGUIAR, 2011).

A poda consiste na decepa da parte aérea rente ao 
solo, geralmente a uma altura de 10 a 30 cm (LORENZI, 
2003). Trabalhos pioneiros realizados no Brasil definem a 
poda como uma prática cultural recomendada somente 
em situações específicas, afirmam que somente deve ser 
realizada quando houver a necessidade de retirada de ra-
mas para novos plantios, ocorrerem geadas ou em casos 
como a incidência de determinadas pragas da parte aérea, 
onde neste caso é recomendada além da poda, a retirada 
da parte aérea do local seguida de sua destruição (CON-
CEIÇÃO, 1981). 

Diversos autores relatam que a prática da poda 
pode causar redução na produção e no teor de amido 
das raízes (CORREIA et al., 1973; OLIVEIRA et al., 2010). 
Outros ainda não observaram diferenças significativas na 
produção de raízes, em comparação a plantas podadas 
no período de repouso fisiológico e a testemunhas sem 
poda (CONCEIÇÃO, 1981 e TAKAHASHI, 1998). Andrade, 
em 2010, demonstrou que a poda pode proporcionar au-
mento na produção e no teor de matéria seca das raízes 
de mandioca.

De acordo com TAKAHASHI (1998) e LORENZI (2003), 
os efeitos da poda na produção de raízes de mandioca po-
dem variar, entre outros fatores, em função da época de 
poda, do clima e da fertilidade do solo, o que justifica, em 
parte, a dispersão dos resultados observados na literatura.

O objetivo deste trabalho foi o de quantificar o efei-
to de podas da parte aérea de cinco variedades de man-
dioca de indústria em diferentes épocas no município de 
Palmas-TO. 

mAterIAL e mÉtoDos
O experimento foi conduzido a campo na área 

experimental do Complexo de Ciências Agrárias, 
(CCA) da Fundação Universidade do Tocantins (Uni-
tins), localizado município de Palmas-TO. O solo utili-
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zado nos experimentos é classificado como Latosso-
lo Vermelho-Amarelo distrófico, com textura média, 

cujas análises químicas e físicas apresentam-se na 
tabela 1. 

Tabela 1 - Características químicas e físicas do solo da área experimental. 

Características Químicas

pH pH P K Ca+Mg Al

(H2O) (CaCl2) -------------mg dm-3------ ----------------cmol¬c dm-3-------------

5,2 4,6 2,7 2,7 3,4 0,5

H+ Al S CTC V M.O. 

--------------cmolc dm-³-------------- (%) (dag kg-1)

8,7 3,6 12,3 29,3 1,41

Características Físicas

---------- Análise granulométrica (dag kg-1) ---------- 

Areia Silte Argila  

45 6 49

Preparou-se o solo com grade aradora a uma pro-
fundidade de, aproximadamente, 25 cm aos 93 dias antes 
do plantio, sendo realizada anteriormente à aração uma 
aplicação de calcário dolomítico (2,3 t ha-1) a fim de cor-
rigir a acidez do solo. No plantio, após o nivelamento e o 
sulcamento da área, aplicou-se 320 kg ha-1 de N-P-K na 
formulação 5-25-15 + Zn no sulco de plantio, de acordo 
com a recomendação da cultura (NOGUEIRA e GOMES, 
1999). Para o plantio utilizou-se manivas sementes de 20 
cm de comprimento e aproximadamente 2,5 cm de diâ-
metro, plantadas horizontalmente a 10 cm de profundi-
dade. 

O experimento foi instalado no delineamento de 
blocos casualizados, com três repetições, com os trata-
mentos arranjados segundo o esquema fatorial 3x5, com 
as variedades destinadas a indústria (Azulona, Bujá Ama-
rela, Bujá Preta, Jaibara e Najá) e as épocas de podas (doze 
e dezesseis meses após plantio respectivamente nos me-
ses de fevereiro e junho e não podado). Cada parcela com 
área total de 50,4 m² foram consideradas 10 plantas úteis, 
observando-se o espaçamento de 1,0 x 0,6 m entre plan-
tas, compreendendo 6 m². As podas foram efetuadas a 
0,10cm de alturas acima do solo. 

Aos 70 dias após o plantio realizou-se a adubação 
de cobertura, referente a 155 kg ha-1, utilizando-se da 
formulação 20-0-20 (NOGUEIRA; GOMES, 1999).

Os tratos culturais foram realizados de acordo com 
a necessidade e baseados em práticas usuais recomenda-
das para a cultura.

Por ocasião da colheita, as plantas não podadas 
estavam com 18 meses após o plantio, e as plantas que 
foram podadas com 12 e 16 meses após o plantio estavam 
com 7 e 3 meses de rebrota, respectivamente. As seguin-
tes avaliações foram realizadas:

Descritores Morfológicos 
A caracterização morfológica foi realizada confor-

me metodologia adotada por Fukuda e Guevara (1998). 

Descritores Agronômicos.
a) Estande final (EF): O estande final foi avaliado 

pelo número de plantas na área útil da parcela.
b) Altura de planta (AP): Mediu-se a partir do nível 

do solo até a extremidade mais alta da planta, obtida em 
cinco plantas tomado ao acaso na área útil da parcela.

c) Diâmetro das raízes (DR): estabelecem-se a me-
dida do diâmetro em milímetro pela média aritmética da 
soma do diâmetro das seis maiores raízes. A medida foi 
feita na porção média das raízes.

d) Peso da parte aérea da planta (PPA): foi avaliado 
o peso da parte aérea das plantas, em t ha-1, a partir do 
corte realizado a 10 cm na área útil da parcela.

e) Peso das raízes tuberosas (PRT): foi avaliado o 
peso das raízes tuberosas, na área útil da parcela, e trans-
formada em t ha –1.

f) Índice de colheita (IC): foi avaliado o índice de co-
lheita pela relação expressa em %, entre o peso das raízes 
tuberosas e o peso total da planta da área útil da parcela, 
de acordo com a fórmula:

IC=      Peso de raízes        ×      100
Peso de raízes + peso da parte aérea

g) Determinação da matéria seca das raízes tube-
rosas (MSRT): foi determinada a matéria seca das raízes 
tuberosas obtendo-se pelo método da balança hidrostáti-
ca, com base na fórmula proposta por Grossmann e Frei-
tas (1950): MS = 15,75 + 0,0564 R, sendo R o peso de 3 Kg 
de raízes em água.

h) Porcentagem de amido das raízes tuberosas 
(PART): foi determinada a porcentagem de amido das raí-
zes tuberosas calculada, subtraindo-se do teor de matéria 
seca constante 4,65 (GROSSMANN; FREITAS, 1950).

i) Determinação do rendimento de farinha (RF): 
rendimento de farinhas, calculada através da equação 
Y=2,56576+0,0752613564*X, onde Y representa porcen-
tagem de farinha e X o peso de 3Kg de raízes em água, 
obtida pelo método da balança hidrostática (FUKUDA; 
CALDAS, 1987).
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Após verificação quanto à normalidade e homo-

geneidade de variâncias, os dados obtidos para EF, AP, 
DR, PPA, PRT, IC, MSRT, PART, RF, foram submetidos à 

análise de variância, e a diferença entre as médias, foi 
determinada usando teste de Tukey a 5% de probabili-
dade.

resuLtADos e DIsCussão
As variedades estudadas diferem morfologicamen-

te em praticamente todos os caracteres avaliados, exceto 
no tipo de planta, nervura, hábito de crescimento, sinuo-
sidade do lóbulo, que se descreveu como reto, compacto, 
verde, sem proeminência e liso, proeminência das cicatri-
zes, respectivamente em todas as variedades (Tabela 2). 

Por descritores morfológicos entende-se toda ca-
racterística que permite identificar e diferenciar facilmen-
te os acessos no campo; esses marcadores geralmente 
têm alta herdabilidade e expressam-se em todos os am-
bientes (FUKUDA; GUEVARA, 1998).

Tabela 2–Caracterização morfológica de cinco variedades de mandioca usando metodologia segundo Fukuda e 
Guevara (1998).

Características mor-
fológicas

Azulona Bujá Amarela Bujá Preta Jaibara Najá

Cor externa do caule Cinza Marrom escuro Marrom claro Cinza Dourado

Córtex do caule Verde claro Verde claro Verde claro Verde escuro Amarelo

Folha Apical Roxa Verde arroxeado Verde claro Verde claro Verde claro

Pecíolo Roxo Vermelho Vermelho Verde amarelado Verde amarelado

Pubescência do broto 
apical

Presente Presente Presente Presente Presente

Folha desenvolvida Verde escura Verde clara Verde escura Verde escura Verde clara

N° de lóbulos 7 5 5 5 5

Ramos terminais Roxo Verde arroxeado Verde arroxeado Verde Verde

Hábito de 
crescimento

Reto Reto Reto Reto  Reto

Tipo de planta Compacta Compacta Compacta Compacta Aberta

Nervura Verde 
avermelhada

Verde Verde Verde Verde

Proeminência das 
cicatrizes

Sem Sem Sem Sem Sem

Morfologia do lóbulo Obovada 
lanceolada

Oblonga lanceo-
lada

Reta ou linear Lanceolada Lanceolada

Sinuosidade do lóbulo Liso Liso Liso Liso Liso

Hábito de ramificação     Dicotômio   Tricotômico   Dicotômico Tricotômico Dicotômico

Florescimento Não florescem Florescem Florescem Florescem Florescem

A descrição morfológica de cultivares de mandioca 
é muito importante, pois o mesmo cultivar de mandioca 
pode apresentar-se com nomes diferentes, de acordo com 
a região onde é cultivado. Também não é raro se observar 
variedades distintas com o mesmo nome em diferentes 
regiões. Não existe, portanto uniformidade na nomencla-
tura de cultivares, fazendo-se necessário a sua descrição 
em trabalhos de pesquisa (ARCHANGELO et al. 2007). A 
falta de uniformidade na nomenclatura de cultivares se 
deve a vários aspectos: criatividade dos agricultores que 
utilizam diversos critérios para identificar uma variedade, 
introdução de variedades sem as devidas orientações téc-

nicas e a influência do ambiente em caracteres morfoló-
gicos (OLIVEIRA; SILVA, 1977 citados por ALBUQUERQUE, 
2003).

Na tabela 3 são apresentados os resultados da aná-
lise de variância e nas tabelas 4 e 5 são apresentados os 
valores médios das seguintes características: estande final 
(EF), peso da parte aérea das plantas (PPA), peso das raí-
zes tuberosas (PRT), índice de colheita (IC), matéria seca 
das raízes tuberosas (MSR), porcentagem de amido das 
raízes tuberosas (PART), altura de planta (AP), diâmetro 
da raiz (DR), rendimento de farinha (RF) para variedades 
de mandioca em três épocas de poda. 
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Tabela 3. Resumo das análises de variância conjunta de estande final (EF), peso da parte aérea das plantas (PPA), 

peso das raízes tuberosas (PRT), índice de colheita (IC), matéria seca das raízes tuberosas (MSR), porcentagem de ami-
do das raízes tuberosas (PART), altura de planta (AP), diâmetro da raiz (DR), rendimento de farinha (RF) para variedades 
de mandioca em três épocas de poda.

Fontes Variação GLL Quadrado Médio

EF PPA PRT IC MSRT PART AP DR RF

pl (t ha –1) (t ha –1) (%) (%) (%) (m) (cm) (%)

Épocas de poda 
Pobrotação (E)

2 6,15 269,20* 171,27* 6681,59* 17,65 36,22* 14,33* 0,13 64,49*

Variedades (V) 4 8,30 3,91 38,15 24,45 10,57 8,51 0,04 0,75* 28,17

Bloco 2 3,48 0,08 7,41 75,72 46,24* 25,56 0,12 0,07 8,20

Interação E x V 8 2,26 5,40 42,65 64,82* 0,29 6,59 0,05 1,19* 27,65*

Resíduo 28 3,06 5,66 41,20 24,76 12,92 8,09 0,11 0,21 10,67

CV (%) 21,22 64,54 41,40 6,07 12,04 11,11 28,21 9,53 14,90

Média 8,24 3,68 15,05 81,95 29,86 25,61 1,20 4,89 21,93

* = significativo a 5% de probabilidade pelo teste F.

Tabela 04. Média dos valores de estande final (EF), peso da parte aérea das plantas (PPA), peso das raízes tube-
rosas (PRT), matéria seca das raízes tuberosas (MSRT), porcentagem de amido das raízes tuberosas (PART), altura de 
planta (AP), para variedades de mandioca.

Variedades
EF PPA PRT MSRT PART AP

(pl) (t ha –1) (t ha –1) (%) (%) (m)

Azulona 7,44 a 4,56 a 17,22 a 28,40 a 24,85 a 1,23 a

Najá 9,77 a 3,51 a 17,07 a 30,41 a 25,54 a 1,26 a

BujáA 8,55 a 2,98 a 12,31 a 30,16 a 27,26 a 1,17 a

Bujá P 7,55 a 4,15 a 16,27 a 31,16 a 24,94 a 1,26 a

Jaibara 7,88 a 3,21 a 14,62 a 29,16 a 25,41 a 1,10 a

Média 8,24 3,68 15,05 29,86 25,61    1,20  

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

Observou-se que não houve diferença signi-
ficativa entre as variedades estudadas (tabela 4), 
exceto para índice de colheita (IC), diâmetro da raiz 

(DR), o rendimento de farinha (RF) para cinco varie-
dades de mandioca em três épocas de poda (tabela 
5).

Tabela 5. Média dos valores de índice de colheita (IC), diâmetro da raiz (DR), rendimento de farinha 
(RF) para cinco variedades de mandioca em três épocas de poda.

Variedades

Épocas de Poda/Meses de rebrota

12 meses(fevereiro)/
7 meses de rebrota

16 meses(junho)/ 
3 meses de rebrota

Não podado

IC(%) DR(cm) RF(%) IC(%) DR(cm) RF(%) IC(%) DR(cm) RF(%)

Azulona 86,23ab 4,76a 18,11a 97,56a 4,81ab 24,01a 57,81a 4,40 bc 27,27a

Najá 91,57ab 5,20a 18,37a 98,42a 5,04ab 24,26a 55,13a 3,90   c  25,64ab

Bujá A 94,71a 4,46a 23,89a 98,09a 4,33 b 26,15a 61,57a  5,98a  19,12  bc
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Bujá P 82,65 b 5,02a 18,99a 98,05a 5,88a 20,00a 63,64a  5,23ab    17,74 c

Jaibara   94,64a 4,91a 19,25a 97,25a 4,93ab 24,76a 51,89a  4,56  bc   21,38abc

Média  89,96B  4,87A  19,72B  97,87A 5,00A  3,83A  58,01C  4,81A    22,23AB

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem significativamente a 5% de 
probabilidade pelo teste de Tukey.

Em relação aos tratamentos com rebrota aos 7 
meses, 3 meses e não podado o IC, não diferiram entre 
as variedades, enquanto que em épocas de poda (me-
ses de rebrota) as médias foram maiores para os 3 me-
ses de rebrota, seguido para 7 meses e menor para não 
podado. Isto é justificado devido ao índice de colheita 
ser obtido pelo peso das raízes tuberosas e o peso total 
da planta da área útil da parcela, e a planta no momen-
to da colheita estar somente com 3 meses de rebrota 
com isso, menor peso da parte aérea. Para o índice de 
colheita valores acima de 60% são considerados adequa-
dos (CONCEIÇÃO, 1983). Peixoto et al. (2005) considera 
o IC satisfatório quando superior a 50%. Para Kvitschal et 
al. (2003), a produção de parte aérea de mandioca deve 
ser elevada, quando se objetiva seu uso na alimentação 
animal, ou em regiões em que ocorram fatores adversos 
a conservação do material de propagação, como condi-
ções ambientais, pragas e doenças, qualidade das hastes 
e tempo de armazenamento. Entretanto, é importante 
determinar a melhor época para colher a parte aérea, 

uma vez que esta pratica pode interferir na produtivi-
dade de raízes. Oliveira (2009) observou que, apesar de 
reduzir a produtividade das raízes tuberosas, a poda da 
parte aérea não afetou importantes características para 
industrialização, tais como a porcentagem de massa 
seca, a porcentagem de amido e o rendimento de fari-
nha. Isso mostra a variação nas médias obtidas no pre-
sente experimento. 

Para o DR aos 7 meses de rebrota não foi observa-
da diferença entre as variedades, enquanto que, para o 
3 meses de rebrota, a variedade Bujá Preta foi que obte-
ve maior DR, porém não diferindo estatisticamente das 
variedades Azulona, Jaibara e Najá. Enquanto para não 
podada a variedades Bujá Amarela obteve maior DR, não 
diferindo de Bujá Preta. Para RF não foi observada dife-
rença significativa entre as variedades quando foram po-
dadas, porém, quando não foram podadas a variedade 
Azulona foi a que obteve maior rendimento e a Bujá Pre-
ta obteve menor rendimento, entretanto não diferindo 
de Najá, Bujá Amarela e Jaibara.

ConCLusão

As variedades estudadas diferem morfologica-
mente em praticamente todos os caracteres avaliados.

As variedades estudadas não diferem agronomi-
camente em praticamente todos os caracteres avalia-
dos, exceto para índice de colheita, diâmetro da raiz, 
rendimento de farinha nas três épocas de poda.

A poda da parte aérea não de reduziu a produti-

vidade das raízes tuberosas, não afetando importantes 
características para industrialização.

Para rendimento de farinha quando não foram 
podadas, a variedade Azulona foi a que obteve maior 
rendimento e a Bujá Preta obteve menor rendimento, 
entretanto não diferindo de Najá, Bujá Amarela e Jai-
bara.
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IntroDução

A construção de banco de germoplasma exige am-
bientes específicos para controle de temperatura e umi-
dade, para manter o ambiente arejado e livre de líquidos 
é necessário modificar a permeabilidade das paredes e 
pisos. 

A metodologia convencional de conservação 
de sementes empregada em bancos de germoplasma 
compreende a desidratação, para teores de umidade 
extremamente baixos (até cerca de 5% do teor inicial), 
e o armazenamento em câmaras com temperatura 
abaixo de zero, -18 a -20°C (VEIGA, 1999).

Os bancos de base podem ser especializados, 
conforme a categoria de longevidade dos acessos, em 
“ortodoxos, que mantêm germoplasma que pode ser 
conservado por longos períodos em baixa umidade 4 
a 6% (ex.: amendoim e arroz); e em recalcitrantes, que 
são aqueles materiais que não suportam baixa umida-
de. Há ainda um terceiro tipo, que é aquele composto 
por intermediário aos dois grupos citados, isto é, seu 
teor de umidade não pode ser inferior a 10%, a exem-
plo do café e cacau (SOUZA et al., 2009).

Segundo ALESSI et al. (2006), a tendência atual 
na área de drenagem é buscar novas tecnologias que 
visem ao acréscimo da infiltração e ao retardo do es-
coamento. Uma solução para esse novo tipo de abor-
dagem é o uso de pavimentos permeáveis que são ca-
pazes de reduzir o volume do escoamento superficial 
em comparação aos pavimentos convencionais, privi-
legiando a infiltração e a retenção da água no subsolo.

Esse tipo de pavimento se diferencia do con-
creto convencional por possuir menos agregado fino, 
sendo composto por cimento, água, agregado graúdo 
e em alguns casos, agregado fino em menor quantida-
de. Também é permitido o uso de aditivos para melhor 
resistência da mistura. 

O pavimento de concreto permeável ou poroso 
é ideal para proteger árvores em um ambiente pavi-
mentado. Muitas plantas têm dificuldade crescente 
em áreas cobertas por pavimentos impermeáveis, cal-
çadas e paisagismo, porque o ar e a água têm dificul-
dade para as raízes. Os pavimentos de concreto per-
meável permitem que as árvores adjacentes recebam 
mais ar e água e ainda permitem a plena utilização do 
pavimento (TENNIS et al., 2004).

Logo, é uma tecnologia ecologicamente correta, 
uma vez que não impermeabiliza a superfície e permi-
te que a água se infiltre e abasteça os mananciais. Sua 
aplicação é recomendada para as calçadas, podendo 
ser utilizadas em trilhas naturais, já que permite até o 
crescimento de vegetação, revestimento de faixas de 
ciclismo, quadras de esporte, áreas para animais em 
zoológicos, ruas residenciais, ao redor de piscinas, e 
absorção acústica (VARONI et. al. 2008).

No Brasil é um assunto relativamente novo e 
para entender um pouco mais sobre este tipo de con-
creto permeável, é necessário observar algumas carac-
terísticas deste material em trabalhos já realizados no 
país.

Tabela 1. Características do concreto poroso encontradas na literatura. 

Volume de 
vazios (%)

Massa específica 
(kg/m³)

Permeabilidade 
(cm/s)

Resistência 
(Mpa)

Referências 
bibliográficas

- - 1,8x10-1 – 2,2 1,39 - 20,3 HÖLTZ (2011)

- 1870-2020 - 7 -14 ARAÚJO et al. (2000)

10,1 -19,8 1520-2149 4,3x10-6 – 8,9x10-2 20,1 - 32,1 MERIGHI et al. (2007) 

- - 5,0x10-1 25 VIRGILIS (2009)

Este trabalho teve por objetivo a confecção de pavi-
mentos permeáveis com diferentes traços (agregado/cimen-

to e água/cimento), tendo como foco a avaliação de suas 
características para possível uso em banco de germoplasma.



59

Ciências Agrárias
mAterIAL e mÉtoDos

h= (M1-M2) *100
          M2

O desenvolvimento do projeto foi realizado no 
Centro de Agrotecnologia de Palmas – CCA, pertencente 
à Fundação Universidade do Tocantins - Unitins, localiza-
do na margem direita da TO 050 sentido Porto Nacional, 
Km 23, no município de Palmas-TO, no período de agosto 
2011 a julho de 2012 na sala de Preparo de Experimentos. 

Para a construção dos pavimentos fez-se necessária 
à análise dos componentes que irão fazer parte da massa 
de concreto.  

Agregado

O primeiro passo foi a caracterização dos agrega-
dos graúdo e miúdo que fizeram parte da construção dos 
pavimentos permeáveis. O ensaio granulométrico foi re-
alizado conforme NBR 7217 que dispõe sobre a determi-
nação granulométrica dos agregados. Os agregados graú-
dos analisados foram a brita 0 e a brita 1 e os miúdos, 
areia e pó de brita. Em seguida, fez-se a determinação 
da umidade de agregados miúdos por secagem em estu-
fa.  A umidade dos agregados miúdos foi calculada pela 
fórmula: 

onde: 
M1= Massa inicial da amostra, em gramas.
M2= Massa final da amostra seca em estufa, em gramas.

Para um estudo confiável do concreto produzido, 
algumas características técnicas do material utilizado tem 
que ser levadas em consideração. Para o agregado graúdo 
utilizou-se a norma NBR NM 53 2003 e para o miúdo, NBR 
NM 52 2002, que estabelecem o método de determina-
ção da massa específica, da massa específica aparente e 
da absorção de água dos agregados, na condição satura-
dos superfície seca, destinados ao uso em concreto. 

Concreto
O foco do projeto foi o estudo do concreto poroso 

em forma de pavimentos permeáveis. Para a confecção 
destes usou-se formas plásticas para payver 10X20X8 cm 
(largura, comprimento e espessura), sendo por isso inte-
ressante avaliar esses pavimentos.

Inicialmente foram moldados corpos de prova de 
concreto de cimento Portland, atendendo-se o preconiza-
do na norma da NBR 9781/1987 – Peças de concreto para 
pavimentação, que fixa condições exigíveis para a acei-
tação de peças pré-moldadas de concreto. Os materiais 
utilizados para a confecção dos blocos foram o agregado 
miúdo e graúdo, Cimento Portland IV Nassau e água de 
torneira. No preparo da massa do concreto necessitou-se 
de colher de pedreiro, bacia plástica própria para preparo 
de concreto, Becker e proveta graduada e balança analíti-
ca de precisão. 

A definição dos traços das misturas foi baseada nos 
dados já encontrados na literatura e também se desen-
volveu novos traços. Ao todo foram 28 traços preparados. 

Para o início da construção dos blocos, pesou-se a quan-
tidade de agregado que seria utilizada para cada mistura 
com a ajuda da balança analítica, e depois se fez o mesmo 
para o cimento. Em seguida, com o auxílio de Becker e 
proveta graduados, mediu-se o volume de água necessá-
rio para a massa. Após a parte quantitativa do processo, 
decorreu-se a parte mais prática do trabalho, com o au-
xílio de colher de pedreiro e a bacia plástica misturou-se 
manualmente o agregado, o cimento e a água. Durante o 
preparo da massa cimentícia, a mistura dos componentes 
deu-se até a homogeneização da amostra, quando esta 
assume um leve brilho metálico. Terminada a homogenei-
zação, a massa foi colocada dentro das formas de peyver 
e foram deixadas durante 24 horas em média para o pro-
cesso de endurecimento da massa. 

Ensaios
Para o processo de cura os blocos foram umedeci-

dos diariamente para o teste de resistência. A norma que 
atende e este teste é a NBR 9780/1987, que prescreve o 
método de determinação da resistência à compressão de 
peças pré-moldadas de concreto destinadas à pavimenta-
ção de vias urbanas, pátios de estacionamento ou simila-
res a construção de peças pré-moldadas. As peças foram 
enviadas para laboratório especializado para determina-
ção de resistência à compressão aos 28 dias. 

Para a determinação do coeficiente de permeabi-
lidade dos blocos foi desenvolvido um permeâmetro de 
carga constante, baseado na Lei de Darcy. Experimental-
mente, Darcy, em 1850, verificou como os diversos fatores 
geométricos influenciavam a vazão da água, expressando 
a equação de Darcy:

Q = k ×  h  × A
               L

onde:
Q - é a quantidade de água medida (cm3);
L - é a altura da amostra medida no sentido do 
fluxo (cm);
A - área da seção transversal da amostra 

(cm2);
h - diferença do nível entre o reservatório 
superior e o inferior (cm);
Permeabilidade é a propriedade que os corpos 

têm de permitir o escoamento de água através dos 
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seus vazios. A sua avaliação é feita através do coeficiente de permeabilidade (k):

k =    Q × L   
      A × h × t

onde: 
 t - é o tempo medido entre o inicio e o fim do ensaio (s);

k =    Q × L   
      A × h × t

O ensaio consta de dois reservatórios onde os níveis 
de água são mantidos constantes (figura 01). Mantida a car-
ga h, durante certo tempo, a água percolada é colhida e o 
seu volume é medido com auxílio de uma balança, sendo 
que 1g = 1 ml. Conhecidas a vazão e as dimensões do corpo 
de prova (comprimento L e a área da seção transversal A), 
calcula-se o valor da permeabilidade, k, através da equação.

O permeâmetro construído é composto por uma 

caixa d’água de 250 L, primeiro reservatório (1), um balde 
de 40 L (2), segundo reservatório, coifa de permeabilida-
de (3 + 4), balde coletor de 25 L para pesagem de água 
(5), mangueira transparente de 1’ e 3/4’, flange de 3/4’ e 
adaptador de 3/4’ (6), flange, adaptador, registro de bola 
e conector de 1’ (7) e flange e conector  de 1 ½” (8), além 
de uma caixa de 150 L pra onde é destinada a água do 
extravasor (9). 

Figura 1. Esquema de funcionamento do permeâmetro.

Antes de começar os testes de permeabilidade dos 
blocos, teve-se que tomar algumas medidas para se ga-
rantir a execução do ensaio. Os blocos tiveram sua lateral 
recoberta por filme de PVC, e em seguida foram encamisa-
dos com uma manta de látex (balão comum). Para garantir 
que não ocorresse fluxo de água entre a parede dos blocos 
e o conjunto filme de PVC-manta de látex se fez necessário 
cobrir a lateral dos blocos com fita adesiva transparente 
com os blocos já cobertos com PVC e encamisados.

Com o permeâmetro já montado, os blocos foram 
colocados dentro da coifa e esta fechada. O sistema foi 
posto em funcionamento, o registro de 1’ foi aberto e a 
torneira que alimenta o reservatório 1 também. O corpo 
de prova foi sendo previamente saturado enquanto se 
mantinha a altura de carga constante.  Atingida uma al-

tura de carga constante, iniciava-se a coleta de água com 
o balde na saída do reservatório 2. A água coletada num 
determinado tempo t, era pesada na balança e anotavam-
-se os valores obtidos. Para cada bloco, 6 medições eram 
feitas.

Através dos resultados foi possível calcular o coefi-
ciente de permeabilidade. Com os testes de resistência já 
realizados, foi possível analisar os blocos segundo a sua 
resistência e coeficiente de permeabilidade e dos 28 tra-
ços feitos, se selecionou 14 blocos para fazer os testes de 
porosidade, absorção e massa específica. 

O teste de porosidade foi feito com base na NBR 
9778/1987 - Argamassa e concreto endurecidos - Deter-
minação da absorção de água por imersão - Índice de va-
zios e massa específica. 



61

Ciências Agrárias
resuLtADos e DIsCussão

Os agregados representam o maior volume do 
concreto permeável logo é importante entender a com-
posição das amostras realizadas. O módulo de finura da 
areia foi de 2,57 e o do pó de brita, 2,71. Assim, esses 
agregados podem ser classificados com o módulo de finu-
ra médio. Quanto à zona, os agregados miúdos estão na 
chamada Zona Ótima: 2,20 < módulo de finura < 2,90. A 
brita 1 teve diâmetro máximo 19 mm e a brita 0, 9,5 mm.  

Na concepção de Solminihac & Castro (2002), o tamanho 
do agregado usado é uma propriedade fundamental para 
se alcançar um concreto poroso. Portanto, se deve ter um 
tamanho do agregado bastante uniforme, obtendo assim 
uma elevada percentagem de vazios. As curvas granulo-
métricas dos agregados graúdo e miúdo utilizados nos 
ensaios estão presentes nas figuras 02 e 03, respectiva-
mente.

Figura 2. Curva granulométrica do agregado miúdo.

Figura 3. Curva granulométrica do agregado graúdo.

Nos ensaios realizados, os valores obtidos para 
massa específica dos grãos foram de 2679 kg/m³ e 2597 
kg/m³ e absorção de 0,5% e 1,25%, para brita1 e brita 0, 
respectivamente. Os agregados miúdos obtiveram mas-

sa específica de 2687 kg/m³ e 2724 kg/m³ e umidade de 
2,77% e 3 %, para areia e pó de brita. O cimento das mis-
turas foi CP IV – 32, que possui massa específica de 2820 
kg/m³ segundo informação do fabricante.
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Dos 28 tipos de traços analisados, os 14 com as 

melhores resistências foram selecionados para os testes 
de volume de vazios, permeabilidade, absorção e massa 

específica. Os blocos selecionados nessa segunda etapa 
tiveram uma dosagem bastante minuciosa e seus traços 
podem ser vistos na tabela a seguir.

Tabela 2. Materiais usados na confecção dos blocos e suas resistências. 

Cód. Água (l) Agregado (kg/m³) Cimento (kg/m³) a/c ag/c Resistência (Mpa)

7 109,4 1346,7 276,5 0,40 4,87 8,3

18 104,4 1316,0 221,2 0,47 5,95 8,3

20 142,2 1457,6 250,1 0,57 5,83 10,3

22 145,3 1430,0 250,2 0,58 5,72 8,9

25 126,6 1490,7 270,4 0,47 5,51 12,8

8 125,0 1480,6 290,8 0,43 5,09 14

24 96,9 1556,3 231,6 0,42 6,72 8,5

26 129,7 1492,6 304,0 0,43 4,91 12,4

21 131,3 1356,2 257,9 0,51 5,26 10,9

19 137,5 1615,9 234,1 0,59 6,90 11,3

23 156,3 1534,0 238,1 0,66 6,44 8,4

10 151,6 1604,8 238,4 0,64 6,73 8,9

28 132,8 1738,5 269,2 0,49 6,46 14,5

27 153,1 1461,5 270,0 0,57 5,41 13,3

Os blocos tiveram traços de água/cimento que va-
riaram de 0,40 a 0,66. Já a relação agregado/cimento va-
riou de 4,87:1 a 6,90:1. ARAÚJO et al. (2000), trabalhou 
com relação água/cimento (a/c) de 0,38 a 0,45, e agrega-
do/cimento (ag/c) de 6:1 a 10:1. ARÉVALO (2010), reco-
menda que para não se ter problemas com trabalhabilida-
de, o uso de relação água/cimento entre 0,5 e 0,8, tendo 
usado um relação de 3,7:1 a 5,5:1 de agregado/cimento.

Tiveram misturas que exigiram menor volume de 
água, e outras um maior, tendo uma média de 132 l. Já o 
valor médio de agregado utilizado por m3, foi de 1492 kg, 
enquanto o de cimento foi de 257 kg, indo desde 221,2 kg 
até 304 kg. Segundo NCPTC (2004), o consumo de cimen-
to Portland indicado para manter uma consistência ade-
quada, uma boa porosidade e resistência considerável, 
deve se situar na faixa de 180 a 360 kg/m3. Para Polastre 
e Santos (2006), a dosagem de cimento deve ficar entre 
270 e 415 Kg/m³ e o agregado variando de 1190 a 1480 

kg por m³. 
No que se referem à estrutura do concreto poroso, 

os blocos tiveram uma resistência de valor intermediário 
daquela que se espera para esse tipo de concreto. O blo-
co mais resistente teve 14,5 Mpa de resistência à com-
pressão aos 28 dias e o menos resistente teve 8,3 Mpa. A 
análise da resistência não era o principal foco do trabalho, 
mesmo porque o uso se limita a banco de germoplasma, 
que não exigem que os blocos tenham uma elevada resis-
tência como no caso de pavimentação para tráfego médio 
e/ou pesado. A intenção de obtenção da resistência dos 
blocos se dá pelo fato da resistência estar diretamente li-
gada com uma boa estrutura física dos blocos, se estes 
têm uma resistência considerável é esperado que tives-
sem uma estrutura mecânica de boa confiança. Pesquisas 
nos Estados Unidos indicam que a resistência à compres-
são aos 28 dias do concreto poroso varie de 5,5 a 20,7 
Mpa (SHAEFER, 2006).

Tabela 3. Resultados dos ensaios realizados. 

Cód. Vazios (%) Permeabilidade (cm/s) Absorção (%) Massa específica (kg/m³)

7 11,7 4,06x10-1 5,0 2354

18 15,6 3,97x10-1 7,0 2213

20 15,8 3,95x10-1 7,2 2178

22 17,5 3,43x10-1 8,0 2173

25 13,8 4,31x10-1 6,1 2258

8 13,0 4,00x10-1 5,7 2289

24 13,3 4,15x10-1 5,9 2280
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26 15,3 4,36x10-1 6,9 2216

21 15,8 3,73x10-1 7,1 2207

19 16,3 3,32x10-1 7,5 2172

23 19,4 4,12x10-1 9,1 2132

10 23,6 3,43x10-1 11,7 2008

28 15,7 2,24x10-1 7,1 2218

27 18,6 3,60x10-1 8,7 2144

A porcentagem de índice de vazios teve valores va-
riando de 11,7 a 23,6%, enquanto a absorção variou de 
5,0 a 11,7%.  A ACPA – American Concrete Pavement As-
sociation  (2009), recomenda que o volume de vazios para 
o concreto poroso seja de 15-25%. O NCPTC (2004) esta-
belece que o índice de vazios varie desde 14 ate 31%. A 
absorção dos blocos se mostrou diretamente relacionada 
com o valor de vazios do concreto poroso, uma correlação 
de 100%. Isso influencia diretamente na escolha dos blo-
cos para bancos de germoplasma, uma vez que os mais 
porosos são indicados para um ambiente que exija maior 
absorção de umidade.

A massa específica dos blocos esteve dentro do es-
perado, variando de 2008 a 2354 kg/m³.  Ao se analisar 

o coeficiente de correlação entre o índice de vazios e a 
massa específica, pode-se dizer que a massa específica do 
concreto poroso depende diretamente do volume de va-
zios dos pavimentos, tendo uma correlação de 96%. 

Os blocos alcançaram uma permeabilidade bas-
tante expressiva se comparada com outras encontradas 
na literatura, alcançando o objetivo principal do trabalho 
que era desenvolver um pavimento permeável com um 
bom índice de vazios, boa absorção e excelente coeficien-
te de permeabilidade que permita a percolação da água 
para bancos de germoplasma, com um valor médio de 
3,76x10-1 cm/s. Para Leming et al.(2007), uma porosida-
de moderada para um concreto poroso equivale a taxa de 
infiltração de cerca de 2,4x10-1 cm/s. 

  

ConCLusÕes 

1. Os blocos tiveram traços de água/cimento que 
variaram de 0,40 a 0,66, dentro daqueles valores encon-
trados na literatura.

2. A resistência dos pavimentos permeáveis este-
ve dentro da esperada, sendo que o mais resistente teve 
14,5 Mpa de resistência à compressão aos 28 dias, isso 
sem o uso de aditivos. 

3. O coeficiente de permeabilidade dos blocos teve 
um valor médio 3,76x10-1 cm/s, sendo que este supera 
o coeficiente das areias médias, por exemplo, que é de 
1x10-1 cm/s. Isso indica que o pavimento tem grande su-
porte de drenagem, permitindo a percolação de grande 
volume de água em um curto período de tempo, como 
em um regime de chuva intensa.

4. A massa específica dos blocos esteve dentro do 
esperado, variando de 2008 a 2354 kg/m³. Esse tipo de 
concreto é considerado um concreto leve quando com-
parado aos concretos convencionais, isso deve em gran-
de parte ao volume de poros encontrados no pavimento 
poroso. 

5. A porcentagem média de índice de vazios dos 
blocos de 16,1% e sua absorção média de água de 7,3% 
permite dizer que esses pavimentos podem atuar no con-
trole de umidade dos bancos de germoplasma, sendo que 
o ambiente em que a umidade esteja baixa, o os blocos 
podem ser umedecidos para aumentar a umidade do am-
biente e no caso contrário, eles podem absorver a umi-
dade.

ConsIDerAçÕes

Embora não tenha sido obtidos todos os resultados 
esperados  do projeto, pela exigência de dificuldades sazo-
nais para se concretizar resultados e se buscar novas metas, 
a pesquisa conseguiu resultados relevantes e importantes 

no âmbito do concreto permeável na região Norte, sendo 
pioneiro nesse tipo de trabalho. Portanto, este trabalho 
pode servir de base para o início de testes no uso desses 
pavimentos em bancos de germoplasmas na prática.
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IntroDução
O processo de reassentamento pela implantação 

de Usinas Hidrelétricas traz consigo uma ruptura entre 
os ribeirinhos e o seu modo de vida anterior, as famílias 
acabam deixando para trás práticas, costumes, valores e 
motivações, abrindo mão da vida tradicional e tendo que 
se adaptar a uma nova vida em uma realidade desconhe-
cida e moderna. Segundo Giddens (1991), nas culturas 
tradicionais, o passado é honrado e os símbolos valori-
zados porque eles contêm e perpetuam a experiência de 
gerações passadas. A tradição é uma forma de integrar a 
monitoração da ação com a organização tempo-espacial 
da comunidade, é uma forma que a comunidade encontra 
para manter e dividir as experiências e atividades ocorri-
das no passado, presente e futuro. (Giddens, 1991).

Ressalta ainda Giddens (1991), que a tradição é 
reinventada a cada nova geração, de acordo com que se 
assume a herança cultural dos precedentes. Ela não só re-
siste a mudanças como pertence a um contexto no qual 
há, separados, poucos marcadores temporais e espaciais. 
O tradicional e o moderno se encontram cerradamente 
entrelaçados, pois até mesmo no meio tradicional ocor-
re à modernização, através das experiências e atividades 
realizadas, ou seja, ocorre um sistema de modernização 
na tradição, que é aperfeiçoada a cada geração através 
das experiências e atividades realizadas. A modernidade 
é um bem que deve ser aplicado para a evolução do país, 
mas deve ser aplicada aos poucos, que de acordo com Gi-
ddens,

Os modos de vida produzidos pela modernidade nos desvencilharam de todos os tipos tradicionais de 
ordem social, de uma maneira que não têm precedentes. Tanto em sua extencionalidade quanto em 
sua intencionalidade, as transformações envolvidas na modernidade são mais profundas que a maio-
ria dos tipos de mudança característicos dos períodos precedentes. (1991, p. 10).

Entende-se por comunidade tradicional aquela que 
se diz como tal, que possui suas próprias formas de or-
ganização social, que possui e utiliza os seus territórios 
e recursos naturais como condição para a sua reprodu-
ção cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, uti-
lizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 
transmitidos pela tradição. Esse conceito foi estabelecido 
por meio do Decreto n°6040, de 7 de fevereiro de 2007, 

criado pela Presidência da Republica, que Institui a Políti-
ca Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades. 

Esta pesquisa buscou compreender a percepção do 
jovem reassentado quanto à ruptura entre o tradicional e 
o moderno provocada pelo processo de remanejamento 
para outras localidades, em decorrência da construção da 
UHE Luís Eduardo Magalhães, em Palmas - TO.

mAterIAL e mÉtoDos

O desenvolvimento desse estudo teve como ponto 
de partida a realização de pesquisa bibliográfica na ela-
boração da fundamentação teórica, e pesquisa de campo 
onde os dados foram levantados.

Inicialmente foram coletados dados preliminares 
por meio da entrevista semiestruturada junto a represen-
tantes do governo local de Porto Nacional e de Palmas, 
municípios nos quais as comunidades remanejadas foram 
reassentadas, e junto a lideranças de ambos os reassenta-
mentos. Os reassentamentos envolvidos na pesquisa são 

o de Nova Pinheirópolis, localizado em Porto Nacional-TO 
e da 508 Norte, em Palmas-TO.

O público-alvo foi constituído de jovens reassenta-
dos, com idade entre 15 e 24 anos, junto aos quais se apli-
cou roteiro de entrevista e questionário, ambos contendo 
questões abertas e fechadas. A coleta de dados incidiu 
sobre 20% desta população e incluiu familiares dos jovens 
nos casos em que estes não se recordavam, dada a pouca 
idade na época do reassentamento.

Conforme Barros (2008), o tipo de entrevista em-
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pregado na pesquisa caracteriza-se por sua flexibilidade. 
Manzini (1990/1991) afirma que a técnica semiestrutura-
da está focada no assunto em que foi construído o ques-
tionário principal, que por sua vez, é complementado por 
outras questões que estão associadas às situações mo-
mentâneas da entrevista.  De acordo com o autor, ao em-
pregar essa técnica, os dados podem ser alcançados de 
maneira mais desimpedida, pois as perguntas não estão 

submetidas a um padrão fechado de alternativas.
Na análise dos dados, as respostas obtidas de al-

gumas perguntas foram divididas em categorias para fa-
cilitar a tabulação, de modo que cada item está presente 
em apenas uma categoria, dessa forma os entrevistados 
poderiam optar por mais de uma alternativa quando se 
tratava de questões fechadas, e descrever diversos casos 
que considerava de relevância nas questões abertas. 

resuLtADos e DIsCussão

Formas de organização das comunidades antes e 
após o reassentamento

As comunidades ribeirinhas que foram posterior-
mente reassentadas se organizavam por meio de asso-

ciação de moradores, como foi declarado por 29% dos 
pais dos jovens entrevistados de Nova Pinheirópolis.  O 
mesmo foi declarado pelas famílias reassentadas da 508 
Norte, cerca de 53% dos entrevistados (FIGURAS 1 e 2).

Figura 1 – Forma de organização da comunidade de Nova Pinheirópolis.

Figura 2 – Forma de organização da comunidade da 508 Norte.
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No reassentamento de Nova Pinheirópolis, a co-

munidade continua se organizando em associação de 
moradores que segundo o seu presidente, foi criada 
em 2005 e conta com 90 associados. A associação tem 
como objetivo central atender as demandas relaciona-
das com a empresa responsável pelo empreendimen-
to, a Investco, e trabalhar demandas da comunidade. A 
associação conta com duas sedes: uma urbana e outra 
rural, mas, vem atendendo toda comunidade na sede 
urbana onde realiza reuniões mensais para discutir as 
demandas e encaminhar para os atores responsáveis; 
recentemente passou a atender na Igreja por proble-
mas apresentados na estrutura física do prédio. O re-
assentamento da 508 Norte, assim como o de Nova 
Pinheirópolis, continua com a associação de morado-
res, que se reúnem sempre que necessário, ou quando 
precisam decidir sobre os assuntos a respeito do reas-
sentamento. 

Observa-se que ambas as comunidades possuíam 

sua própria forma de organização social e que, ao serem 
reassentadas em outras localidades procuraram manter 
esta condição, característica do meio tradicional, de acor-
do com o que preceitua o Decreto 6040/2007.

Quando questionados se após a mudança para o 
reassentamento e a proximidade com o centro urbano te-
ria influenciado de alguma forma os hábitos e costumes 
da comunidade, 100% dos jovens de Nova Pinheirópolis 
afirmaram ter sofrido mudanças positivas. Dos entrevis-
tados 22% disseram ter propiciado o acesso à rede de 
serviços públicos, destacando as melhorias na estrutura 
educacional em que a comunidade passou a contar com 
escola mais equipada tecnologicamente. Incluídos ainda 
neste percentual, 29% dos jovens afirmaram que a mu-
dança facilitou a locomoção das famílias reassentadas, o 
que fez com que perdessem alguns costumes, como, se 
deslocar a cavalo e usar outros meios de transportes al-
ternativos que eram frequentes na comunidade de onde 
foram remanejados. (Figura 3).

Figura 3 – Influência que a proximidade com o centro urbano causou a Comunidade de Nova Pin-
heirópolis.

Ainda para os jovens de Nova Pinheirópolis a proxi-
midade com a cidade de Porto Nacional-TO aumentou a 
oportunidade de emprego, que era dificultada pela falta 
de transporte para o deslocamento de Pinheropolis até o 
centro urbano (21%). Os jovens também destacaram que 
o reassentamento oportunizou o acesso aos equipamen-
tos sociais, como caixa de banco para receber o recurso 
da bolsa família ou mesmo para efetuar pagamento de 
conta, ao posto de saúde funcionando na comunidade, fa-
cilitando os atendimentos rotineiros que não eram feitos 
em Pinheirópolis. O atendimento à saúde da comunidade 
trouxe melhoria principalmente aos idosos que tinham 
resistência em se deslocar de Pinheirópolis para Porto 
Nacional; por outro lado o hábito de utilizar a medicina 
alternativa e o cultivo de ervas em quintais foi sendo dei-

xado de lado pela comunidade e se perdendo esse conhe-
cimento até então perpetuado pelas gerações passadas.

Quando se trata da comunidade da 508 Norte todos 
os jovens responderam ter havido alterações na forma de 
vida da comunidade, onde 87% afirmaram ser positivas, 
destacando o aumento de oportunidade de emprego 
(27%), possibilitando a melhoria da renda familiar. Outro 
ponto citado pelos jovens foi à facilidade no deslocamen-
to através dos meios de transporte público, pois como o 
reassentamento se encontra dentro da cidade de Palmas, 
diminuiu o tempo de locomoção. 

Percebe-se em ambos os reassentamentos, a ocor-
rência de modernização em um contexto tradicional, ou 
seja, um “sistema de modernização na tradição” defendi-
do por Giddens (1991). 
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Figura 4 – Influência que a proximidade com o centro urbano causou a comunidade da 508 Norte.

Figura 5 – Mudanças 
de maior importância 
ocorridas após com o 
reassentamento para 
a comunidade de 
Nova Pinheirópolis.

1. A brincadeira de roda era caracterizada por formas que as crianças e jovens encontravam para de divertir, brincar e cantar, como foi relatado pelos jovens durante as entrevistas.

Um pouco diferente da percepção dos reassentados 
em Nova Pinheirópolis, os jovens da 508 Norte ressalta-
ram também alterações negativas em que 13% dos entre-
vistados afirmaram que em Vila Canela os moradores não 
pagavam pelos serviços de abastecimento de água e o cus-
to do fornecimento de energia elétrica era menor devido 
ser classificada como área rural.  

 Ruptura entre o tradicional e moderno decorrente 
do processo de reassentamento 

Os jovens reassentados de Nova Pinheirópolis de-
clararam que com a implantação da UHE Luís Eduardo Ma-
galhães as mudanças ocorridas de maior relevância para 
as famílias da comunidade foram a utilização da energia 
elétrica em suas residências com um percentual de 31%. 
Para 25% dos entrevistados, o que de melhor ocorreu para 
a comunidade foi residir em local asfaltado e o acesso à 
modernidade (25%) por meio das tecnologias da informa-

ção e comunicação (Figura 5).
Os jovens ressaltaram ainda a perda de algumas tra-

dições como as brincadeiras de roda1  nas portas das casas 
e nas ruas, e vizinhos reunidos para contar histórias, numa 
demonstração de que o passado não foi honrado, haven-
do assim a interrupção na reprodução dessas experiências 
para as novas gerações (GIDDENS, 1991). De acordo com 
os entrevistados isso se deu graças às tecnologias que leva-
ram crianças e jovens da comunidade ao desinteresse em 
participar das brincadeiras tradicionais e a se interessarem 
por outras atividades, fato este que segundo a concepção 
de Giddens (1991), é um processo de aperfeiçoamento da 
tradição, pelo qual as novas gerações são responsáveis. Os 
entrevistados destacaram ainda Outros 6% destacaram a 
redução de fabricação de peças artesanais, como, o borda-
do, biscoitos, doces caseiros e outros, como uma ruptura 
com a tradição da comunidade. (Figura 5)
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Situação semelhante foi observada junto aos jovens 

reassentados na 508 Norte, em que foram destacados o 
acesso às tecnologias, como internet, celulares e a diversi-
ficados canais de TV (7%), asfalto (20%) e acesso a energia 
elétrica (13%), como as mudanças mais relevantes ocorri-
das após o reassentamento. Por outro lado, atribuíram as 
mudanças relacionadas à perda de tradições (7%) como 

as brincadeiras de crianças e jovens nas ruas, ao acesso a 
tecnologia e o consequente desinteresse por antigos costu-
mes; 7% dos jovens informaram que após o reassentamento 
houve a redução de produção animal tanto para o próprio 
consumo, como para venda (FIGURA 6), que anteriormente 
se constituíam numa condição para a reprodução cultural 
e econômica daquela comunidade tipicamente tradicional.

ConCLusÕes

1. A forma de vida e a rotina da comunidade sofreu alte-
ração, sendo inseridos no dia-a-dia dos moradores, novos 
costumes. 
2. Crianças e jovens que estavam acostumados a brincar 
de roda, ajudar os pais na produção de artesanato e na 
criação de animais, após o reassentamento passaram a 
utilizar os meios tecnológicos, abandonando práticas tra-

dicionais.
3. O processo de modernização nas comunidades reassen-
tadas não chegou a causar uma ruptura com o tradicional, 
mas sim uma renovação da tradição, incluindo novos há-
bitos nas comunidades propiciados pelo acesso à tecno-
logia, aos meios de transporte, à melhoria dos meios de 
estudo e da renda familiar. 

Figura 6 – Mudanças de maior importância ocorridas com o reassentamento para a comu-
nidade da 508 Norte.
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IntroDução

A consorciação de culturas é uma técnica utilizada, 
principalmente, por pequenos produtores, procurando 
aproveitar os recursos disponíveis na propriedade. Esta 
prática possibilita ao agricultor racionalizar o uso dos 
fatores de produção, diminuindo os riscos de insucesso 
econômico (GONÇALVES, 1989). Podendo ser uma opção 
para o produtor do Tocantins a consorciação entre milho 
e mamona, culturas de grande relevância e de manejo 
tradicional.

 O milho é uma cultura de grande importância 
para o Estado do Tocantins, seja para a produção em pe-
quena escala, destinada principalmente à subsistência 
dos produtores em pequenas propriedades, seja para a 
produção em grande escala, com finalidade comercial 
(LEAL et al, 2005). No Estado do Tocantins, a produtivi-
dade média do milho para a safra 2011/2012 foi 4400 kg 
ha-1, segundo CONAB (2012). No entanto, Cancellier et 
al. (2009) avaliaram genótipos de milho na mesma safra 
e obtiveram valor médio de produtividade em cinco lo-
calidades de 5247 kg ha-1, mostrando que é possível au-
mentar a produtividade no Estado do Tocantins em mais 
de 60% apenas se adotadas épocas de cultivo e cultivares 

mais adaptadas às condições edafoclimáticas do Tocan-
tins.

A mamona, por sua vez, é uma oleaginosa de rele-
vante importância econômica e social. Devido à crescen-
te demanda de combustíveis de fonte renovável, a ma-
mona surge como alternativa potencial para a produção 
de óleos capazes de serem transformados em combustí-
veis para a substituição parcial e/ou total aos de origem 
fóssil. Seus produtos e subprodutos são utilizados até na 
própria agricultura (PARENTE, 2003), sendo que o uso de 
casca e torta de mamona de forma combinada podem 
disponibilizar às plantas quantidades suficientes de nu-
trientes, dispensando o uso complementar de fertilizante 
mineral (LIMA et al, 2007). 

Segundo Azevedo (2006), o consórcio mamona 
e milho existe em muitas regiões produtoras do Brasil. 
No entanto, poucas são as informações de pesquisa que 
possam compor sistemas de cultivos mais racionais en-
volvendo as duas culturas em foco. Desta maneira, o ob-
jetivo do ensaio é avaliar as linhagens de milho em con-
sórcio com a mamona nas condições edafoclimáticas de 
Palmas-TO.

mAterIAL e mÉtoDos
 O ensaio em sistema agroflorestal foi feito em 
dezembro de 2011, sendo que não foi possível realizar a 
avaliação, assim foi realizado um novo ensaio mais ade-
quado a safra. O novo experimento foi conduzido na safra 
2011/2012, na área denominada de Complexo de Ciên-
cias Agrárias - CCA pertencente a Fundação Universidade 
do Tocantins - Unitins, localizado na margem direita da TO 
050 sentido Porto Nacional, Km 23, no município de Pal-
mas-TO, nas coordenadas 10°24’00,43” S e 48°21’31,67” 
O. O ensaio consistiu no consórcio de milho (Zea Mays) 
super precoce (20 linhagens) e mamona (Ricinus commu-
nis).
 As 20 linhagens S8 foram selecionadas de popula-
ções de milho do banco de germoplasma da UNITINS pro-
veniente do seu programa de melhoramento. O delinea-
mento experimental adotado para as linhagens de milho 
foi de blocos casualizados (DBC) com 20 tratamentos e 4 
repetições, com área total de 450 m². 

 O plantio do milho foi realizado de forma manual 
por meio de sulcos escavados e posteriormente realizado 
o desbaste quando necessário, mantendo uma concentra-
ção de 10 plantas por metro linear com espaçamento de 
0,7 m entre fileira. As fileiras foram integralmente consi-
deradas como área útil para efeito de coleta de dados. O 
cultivar de mamona (var. Guarani). Foi plantado em espa-
çamento 4 x 1 m, sendo intercalado a cada quatro linha-
gens.
 O cultivar de mamona foi semeado na concentra-
ção de 3 plantas a cada 2 m linear com espaçamento de 
4 m entre fileiras. O plantio aconteceu de forma manual 
através de cova com aproximadamente 0,05 m de pro-
fundidade, sendo aplicadas duas sementes por cova para 
posterior seleção e manutenção de apenas uma planta 
por cova, para efeito de dados a coleta foi realizada na 
planta central da fileira, racemo primário.  

Nestas condições foram realizadas duas adubações 
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para as linhagens de milho e para a cultivar de mamona, 
à de plantio 300kg ha-¹ (NPK formulação 5-25-15) e de 
cobertura  300kg ha-¹ (Sulfato de amônia) 20 dias após a 
emergência. O controle de plantas espontâneas foi reali-
zado manualmente até o quadragésimo quinto dia após 
o plantio. 
As linhagens de milho e a cultivar de mamona foram plan-
tados simultaneamente no dia 20 de dezembro de 2011, 
e colhidos conforme a maturação plena, se encerrando no 
dia 29 de março de 2012. 
Foram avaliadas na pesquisa as seguintes características 
para as linhagens de milho: dias de emergência (DE), du-

ração de ciclo (DC), floração (FL), peso de 100 sementes 
(PS), número de sementes por espiga (NE) e produção 
(PO). Sendo avaliado para as características da mamona: 
dias de emergência (DE), duração de ciclo (DC), floração 
(FL), peso de 100 sementes (PS), número de bagas por ca-
cho (BC) e produção (PO).
 Foram realizados a análise de variância e o teste 
de Tukey a 5% de probabilidade para os resultados obti-
dos das linhagens de milho e o teste t para comparação 
entre blocos da mamona. Essas análises foram realizadas 
utilizando-se o programa de análises estatísticas Sisvar 5.1 
(FERREIRA, 2007).

resuLtADos e DIsCussão

As médias gerais quantitativas referentes a dias 
de emergência (DE), período de floração (FL) e duração 
do ciclo (DC) estão especificadas na tabela 01. Observa-
-se que germinação do milho e da mamona aconteceram 
entre os 5 e 10 dias após o plantio, quantidade de dias já 
esperados de acordo com Magalhães e Durões (2006) e 
Severino et al (2005). Referente à floração (FL) do milho, o 
mesmo teve média de 47 dias, equivalente ao encontrado 
por Landau et al (2010), no trabalho realizado com culti-
vares de ciclo precoce. A duração de ciclo (DC) da seme-
adura ate a maturação plena das linhagens de milho, foi 
em média 85 dias. Por conseguinte, dias de emergência, 
floração e ciclo não tiveram diferenças significativas pela 
análise de variância uma vez que todas as linhagens foram 
selecionadas com mesmo ciclo de maturação.

Referente à duração de ciclo (DC) da mamona, 
pode-se notar um maior ciclo e crescimento mais lento 
em relação ao do milho; as observações sugerem que a 
princípio a planta de mamona proporcionou uma menor 
interferência na captação de radiação solar pelo milho, 
posteriormente à medida que foi crescendo realizou pro-
vavelmente a homogeneização no bloco da incidência de 
radiação solar. A variedade de mamona obteve média de 
duração do ciclo de 100 dias (Semeadura até a colheita) 
e floração do primeiro cacho em média de 52 dias, des-
semelhante do prospecto de mamona al guarany propos-
to pelo Instituto Agronômico de Campinas - IAC (2012). 
Sendo que para dias de emergência, floração e ciclo as 
médias não tiveram diferenças significativas pela analise 
de variância.

A tabela 2 apresenta as médias gerais e os coefi-
cientes de variação (CV%), onde se verifica o peso de 100 
sementes (PS) das linhagens de milho que teve como mé-
dia geral de 18,17 gramas e o número de sementes por 
espiga (NE), média geral de 214,32. Os valores foram in-
feriores ao encontrado na pesquisa realizada em Ilha Sol-
teira por Suzuki (2002) sendo 24 gramas para peso de 100 
sementes e de 485 sementes por espiga, encontrado por 
Bortolini (2001). Isso reflete que o ambiente de Palmas-
-TO não foi favorável ao desenvolvimento do PS e NE. O 
valor referente à média geral de produção (PO) do milho 

é de 5.647,00 kg ha-¹ (39,53 gramas por espiga), média su-
perior a obtida pelo município Campos Lindos-TO na safra 
2011/2012, com média de 5.400 kg ha-¹ (SEAGRO, 2012).

 O resultado do coeficiente de variação para PS esta 
dentro do recomendado. Entretanto, para NE (20,91%) e 
PO (26,35%) esta acima do aceitável de acordo com Go-
mes (2009), onde se considera aceitável CV de até 20%, as 
condições ambientais provavelmente contribuíram para 
esse aumento.

Referente ao peso de 100 sementes (PS) de mi-
lho foram significativos os fatores de tratamento e bloco 
(p≤0,05 pelo teste F), assim existem diferenças significati-
vas entre as médias, procedeu-se o teste Tukey conforme 
a tabela 03 para os tratamentos. Linhagens com semen-
tes de maior porcentagem de amido se mostram mais fa-
voráveis à produção de fubá, as de menor porcentagem 
de amido possuem maior densidade e são indicadas para 
produção de ração. As quatro primeiras linhagens k17, k9, 
k11 e k13 não diferem estatisticamente e se caracterizam 
pela maior densidade, sendo mais propicias para produ-
ção de ração; as linhagens k8 e k19 se caracterizam pela 
menor densidade.

Os valores quantitativos referentes ao número de 
sementes por espiga (NE) e produção (PO) por planta, am-
bas foram significativos para fator de tratamento (p≤0,05 
pelo teste F). Onde a linhagem K3 se difere como a mais 
produtiva com 322,25 sementes por espiga e a K5 como 
menos produtiva com 148,00 sementes por espiga. Na 
questão de produção, observou-se que a linhagem K9 ob-
teve maior produção com média 56,03 gramas por espiga 
(8004,28 kg ha-¹) e K1 com 16,09 gramas (2298,57 kg ha-
¹), a destacável diferença entre as linhagens provavelmen-
te pode ter sido ocasionado por fatores ambientais.

A análise realizada para comparação entre blocos 
do cultivar de mamona (Var. Guarani) de acordo com a 
metodologia (teste t, não reportado) não apresentaram 
significância a 1%, fato já esperado devido todas as plan-
tas serem da mesma variedade. Os valores médios das 
características agronômicas da mamona encontram-se 
na Tabela 04, verifica-se que o peso de 100 sementes da 
mamona, não ocorreu significância, mantendo uma mé-
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dia de 25,72 gramas para 100 sementes. A produtividade 
média de bagas por cacho foi de 47,16, quantidade que 
se enquadra dentro da média de acordo com trabalho re-
alizado por Souza e Távora (2006) em Pentecoste – Ceará, 
frutos do racemo primário, que variou entre 40 e 53. A 

mamona, objeto deste estudo, obteve uma produção de 
12,74 gramas por cacho, o equivalente a 127,40 kg ha-
¹, média inferior à encontrada na pesquisa realizada por 
Muniz (2006), na região de Palmas para essa mesma va-
riedade 134,1 kg ha-¹.

Tabela 01. Médias de tempo de emergência, período de floração e duração de ciclo da cultura de mamona (Gua-
rani) e das 20 linhagens de milho (Zea Mays) nas condições edafoclimáticas de Palmas-TO. Safra 2011-2012. Unitins 
2012

DE * FL DC 

Milho 5 47 85

Mamona 8 52 100

* DE=Dias de emergência, FL=Período de floração e DC=Duração de ciclo

Tabela 02. Resumo das análises de variância (quadrados médios) referentes às componentes de rendimento do 
milho. Unitins 2012

FV. GL. QM

PS/1 NE PO

Bloco 3 32,15* 4619,21ns 197,28ns

Tratamento 19 79,65* 7702,34* 578,32*

Residuo 57 8,18       2007,49 108,49

Média geral 18,17 214,32 39,53

CV % 15,74 20,91 26,35

*Significativo a 5% de probabilidade (P<0,05)
/1 PS=Peso de 100 sementes, NE=Número de sementes por espiga e PO=Produção

Tabela 03. Valores médios das características agronômicas de 20 linhagens de milho super precoce. Unitins 
2012.

Linhagens PS (g) NE (un) PO (g)

K1 10,60de 148,00c 16,19f

K2 20,81ab 216,25abc 45,83abcde

K3 18,36abc 322,25a 54,23ab

K4 17,73abcd 162,75bc 33,87abcdef

K5 14,51bcde 160,00bc 18,83ef

K6 19,97ab 247,00abc 49,05abc

K7 18,57abc 233,50abc 43,76abcde

K8 9,72e 270,00ab 24,39cdef

K9 22,30a 256,50abc 56,03a

K10 20,80ab 219,50abc 45,64abcde

K11 22,12a 239,00abc 53,43ab

K12 12,36cde 187,25bc 21,06def

K13 22,05a 160,50bc 41,37abcdef

K14 18,64abc 218,25abc 38,56abdef

K15 9,46e 188,25bc 26,93bcdef

K16 17,95abcd 260,75abc 46,79abcd

K17 24,05a 180,00bc 46,58abcd

K18 20,63ab 207,50abc 44,73abcde
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K19 21,51ab 211,00abc 40,37abcdef

K20 21,23ab 198,25bc 42,91abcdef

DMS 7,51 117,70 27,36

Variância 19,89 1828,94 144,60

/1 PS=Peso de 100 sementes em gramas, NE=Número de sementes por espiga e PO=Produção em gramas

Tabela 04. Valores médios das características agronômicas da mamona. Unitins 2012

Bloco 01 Bloco 02 Bloco 03 Bloco 04 Média Geral

PS /1 Média 27,58* 23,48 24,36 27,48 25,72 g

Variância

26,91 13,69 8,82 15,46

BC Média 53,16 36,83 50,16 48,5 47,16 un

Variância

1053,76 318,56 426,96 185,9

PO Média 15,97 8,97 12,36 13,66 12,74 g

Variância 144,56 28,39 26,27 26,68

*Não existe diferença significativa a 1% de probabilidade (P<0,01) para todos as médias na horizontal
/1 PS=Peso de 100 sementes, BC=Número de bagas por cacho e PO=Produção

ConCLusÕes 

1. As características, dias de emergência, período de 
floração e duração do ciclo não tiveram diferença 
significativas entre as médias; 
2. Dentro dos materiais genéticos de milho super 
precoce estudados, destacam-se as linhagens: K17; 
K9; K11 e K13 para produção de ração e K8 e K15 

para produção de fubá conforme demanda regional;
3. As linhagens de milho tiveram produção média 
de 39,53 gramas por espiga em consórcio com ma-
mona que teve produção média de 12,74 gramas 
por cacho no município de Palmas-TO na safra 
2011/2012.

ConsIDerAçÕes

A instalação do ensaio em dezembro de 2011 não 
foi satisfatória devido à estiagem de 15 dias na área ex-
perimental e à ausência de medidas viáveis de controle, 
como alternativa foi necessário a realocação da área de 

plantio para uma área que dispusesse de sistema de ir-
rigação. Assim, não foi possível avaliar o sistema agroflo-
restal do projeto inicial sendo avaliado o consórcio em 
detrimento do sistema agroflorestal.
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IntroDução
A mandioca (Manihot esculenta Crantz.), espé-

cie de origem americana mais precisamente brasileira, 
expandiu-se da América Latina e para o Continente Afri-
cano e Asiático (FUKUDA et al., 2006). Planta dicotile-
dônea, da família euforbiácea, é cultivada mundialmen-
te em cerca de 16 milhões de hectares (EL-SHARKAWY 
et al., 2008). Originária da América do Sul, a mandioca 
constitui um dos principais alimentos energéticos para 
cerca de 500 milhões de pessoas, sobretudo nos países 
em desenvolvimento, onde é cultivada em pequenas 
áreas com baixo nível tecnológico. Mais de 80 países 
produzem mandioca, sendo que o Brasil participa com 
mais de 15% da produção mundial (EMBRAPA, 2011).

O teor de acido cianídrico (HCN) contido nas ra-
ízes é um dos fatores que definem a finalidade de uso 
da mandioca. As cultivares de mandioca são classifica-
das em: doces ou de mesa, também conhecidas como 
aipim, macaxeira ou mandioca mansa e normalmente 
utilizadas para consumo fresco humano e animal; e 
amargas ou mandiocas bravas, geralmente usadas nas 
indústrias (EMBRAPA, 2003). As variedades de mandio-
ca mansa apresentam menos de 100 mg.kg-1 de HCN 

em polpa crua de raízes. As bravas (ou venenosas) pos-
suem mais de 100 mg.kg-1 de HCN em polpa crua de 
raízes (RIMOLDI et al., 2006). A variedade é um dos 
componentes do sistema de produção responsável pelo 
aumento da produtividade sem, todavia, elevar seus 
custos. Dentre os diversos fatores que devem ser con-
siderados na escolha de uma variedade para plantio, 
três merecem maior destaque: primeiro a finalidade da 
exploração; segundo a duração do ciclo da variedade e 
terceiro as características edafo-climáticas do local do 
plantio (CENTEC, 2004).

Em geral, podas tardias e pouco intensas não afe-
tam a produção de raízes MOURA e COSTA (2001); no 
entanto, podas freqüentes e intensas favorecem a pro-
dução de forragem. Muitos estudos já foram realizados 
sobre o efeito da poda na produção de raízes e parte aé-
rea; porém, a experimentação local torna-se necessária, 
tendo em vista as peculiaridades ecológicas, as cultiva-
res empregadas e suas interações, sendo assim, o objeti-
vo deste trabalho foram o de quantificar o efeito de po-
das da parte aérea de cinco variedades de mandioca de 
mesa em diferentes épocas no município de Palmas-TO.

mAterIAL e mÉtoDos

O experimento foi conduzido a campo na área experimental do Complexo de Ciências Agrárias, (CCA) da Fundação 
Universidade do Tocantins (UNITINS), localizado município de Palmas, TO. O solo utilizado nos experimentos é classificado 
como Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, com textura média, cujas análises químicas e físicas apresentam-se na tabela 1. 

Tabela 1 - Características químicas e físicas do solo da área experimental. 

Características Químicas

pH pH P K Ca+Mg Al

(H2O) (CaCl2) -------------mg dm-3------ ----------------cmolc dm-3-------------

5,2 4,6 2,7 2,7 3,4 0,5

H+ Al S CTC V M.O. 

--------------cmolc dm-³-------------- (%) (dag kg-1)

8,7 3,6 12,3 29,3 1,41
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Características Físicas

---------- Análise granulométrica (dag kg-1) ---------- 

Areia Silte Argila  

45 6 49

Preparou-se o solo com grade aradora a uma pro-
fundidade de aproximadamente 25 cm aos 93 dias antes 
do plantio, sendo realizada anteriormente à aração uma 
aplicação de calcário dolomítico (2,3 t ha-1) a fim de cor-
rigir a acidez do solo. No plantio, após o nivelamento e o 
sulcamento da área, aplicou-se 320 kg ha-1 de N-P-K na for-
mulação 5-25-15 + Zn no sulco de plantio, de acordo com 
a recomendação da cultura (NOGUEIRA e GOMES, 1999). 
Para o plantio utilizou-se manivas sementes de 20 cm de 
comprimento e aproximadamente 2,5 cm de diâmetro, 
plantadas horizontalmente a 10 cm de profundidade. 

O experimento foi instalado no delineamento de 
blocos casualizados, com três repetições, com os trata-
mentos arranjados segundo o esquema fatorial 4x5, com 
as variedades destinadas a mesa (Cacau Teixeira, Rosinha, 
753, 979 e 982) e as épocas de podas (oito, dez e doze 
meses após plantio respectivamente nos meses de outu-
bro, dezembro e fevereiro e não podado). Cada parcela 
com área total de 50,4 m² foram consideradas 10 plantas 
úteis, observando-se o espaçamento de 1,0 x 0,6 m entre 
plantas, compreendendo 6 m². As podas foram efetuadas 
a 0,10cm de alturas acima do solo. 

Aos 70 dias após o plantio realizou-se a adubação 
de cobertura, referente a 155 kg ha-1, utilizando-se da for-
mulação 20-0-20 (NOGUEIRA; GOMES, 1999).

Os tratos culturais foram realizados de acordo com 

a necessidade e baseados em práticas usuais recomenda-
das para a cultura.

Por ocasião da colheita no mês de Junho as plantas 
não podadas estavam com 16 meses após o plantio, e as 
plantas que foram podadas com 8, 6 e 4 meses de rebrota. 
As seguintes avaliações foram realizadas.

Descritores Morfológicos 
A caracterização morfológica foi realizada conforme 

metodologia adotada por FUKUDA e GUEVARA (1998). 
Descritores Agronômicos.
a) Número de plantas (NP): O estande final foi ava-

liado pelo número de plantas nas área útil da parcela.
b) Altura de planta (AP): Mediu-se a partir do nível 

do solo até a extremidade mais alta da planta, obtida em 
cinco plantas tomado ao acaso na área útil da parcela.

c) Peso da parte aérea da planta (PPA): foi avaliado 
o peso da parte aérea das plantas, em t ha-1, a partir do 
corte realizado a 10 cm na área útil da parcela.

d) Peso das raízes tuberosas (PRT): foi avaliado o 
peso das raízes tuberosas, na área útil da parcela, e trans-
formada em t ha –1.

e) Índice de colheita (IC): foi avaliado o índice de co-
lheita pela relação expressa em %, entre o peso das raízes 
tuberosas e o peso total da planta da área útil da parcela, 
de acordo com a fórmula:

IC=                    Peso de raízes                      × 100
      Peso de raízes + peso da parte aérea

f) Determinação da matéria seca das raízes tu-
berosas (MSRT): foi determinada a matéria seca das 
raízes tuberosas obtendo-se pelo método da balança 
hidrostática, com base na fórmula proposta por GROSS-
MANN e FREITAS (1950): MS = 15,75 + 0,0564 R, sendo 
R o peso de 3 Kg de raízes em água.

g) Porcentagem de amido das raízes tuberosas 
(PART): foi determinada a porcentagem de amido das 
raízes tuberosas calculada, subtraindo-se do teor de 
matéria seca constante 4,65 (GROSSMANN e FREITAS, 
1950).

d) Determinação do rendimento de farinha (RF): 
rendimento de farinhas, calculada através da equa-
ção Y=2,56576+0,0752613564*X, onde Y representa 
porcentagem de farinha e X o peso de 3kg de raízes 
em água, obtida pelo método da balança hidrostática 
(FUKUDA; CALDAS, 1987).

Após verificação quanto à normalidade e homo-
geneidade de variâncias, os dados obtidos para NP, AP, 
PPA, PRT, IC, MSRT, PART, RF, foram submetidos à análi-
se de variância, e a diferença entre as médias, foi deter-
minada usando teste de Tukey a 5% de probabilidade.

resuLtADos e DIsCussão

Observou-se, pelos resultados apresentados na Ta-
bela 2, que os cultivares estudados diferem morfologica-
mente em praticamente quase todos os caracteres avalia-
dos, exceto no Hábito de Crescimento e Sinuosidade do 
Lóbulo que se descreveu como reto e liso respectivamente 

em todos os cultivares. Por descritores morfológicos en-
tende-se toda característica que permite identificar e dife-
renciar facilmente os acessos no campo, geralmente possui 
alta herdabilidade e se expressam em todos os ambientes 
(JIMENEZ, 1994 citado por FUKUDA; GUEVARA, 1998).
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Tabela 2- Caracterização morfológica de cinco variedades de mandioca usando metodologia segundo Fukuda e 

Guevara (1998). Palmas-TO, 2010.

Características 
Morfológica

Cacau Texeira Rosinha 753 979 982

Cor externa do 
caule

Verde Amarelado Laranja Prateado Laranja Verde Amarelo

Cor do córtex do 
caule

Verde Claro Amarelo Verde Claro Amarelo Verde Claro

Cor do pecíolo Verde 
Avermelhado

Vermelho Verde Amarelado Verde 
Avermelhado

Verde 
Avermelhado

Cor da folha de-
senvolvida

Verde Escuro Verde Claro Verde Escuro Verde Escuro Verde Escuro

Número de 
lóbulos

4 3 4 5 5

Hábito de cresci-
mento de caule

Reto Reto Reto Reto Reto

Morfologia do 
lóbulo

Lanceolada Elíptica lanceo-
lada

Oblongo Lanceo-
lada

Lanceolada Reta ou linear

Hábito de ramifi-
cação

Tricotômico Tricotômico Dicotômico Dicotômico Ereto

Sinuosidade do 
lóbulo

Liso Liso Liso Liso Liso

Tipo de Planta Guarda sol Guarda-sol Compacta Cilíndrica cilíndrica

Florescimento    Floresceu Floresceu Floresceu Floresceu Floresceu

Cor externa 
da raiz

Marrom Claro Marrom Claro Amarelo Marrom Claro Amarelo

Cor da polpa da 
raiz

Branca Branca Creme Branca Creme

Cor do córtex 
da raiz

Rosado Rosado Amarelo Amarelo Amarelo

A descrição morfológica de variedades e muito 
importante, pois proporciona a diferenciação fenotípica 
entre os genótipos, contribuindo para reduzirem-se as 
duplicações. Os descritores agronômicos tratam de carac-
teres com baixa herdabilidade, embora possuam maior 
importância do ponto de vista econômico (RAMOS, 2007).

Na tabela 3, são apresentados os resultados da aná-
lise de variância e nas tabelas 4 e 5 são apresentados os 
valores médios das seguintes características: número de 
plantas (NP), altura de plantas (AP), peso da parte aérea 
das plantas (PPA), peso das raízes tuberosas (PRT), índice 
de colheita (IC), matéria seca das raízes tuberosas (MSRT), 
porcentagem de amido das raízes tuberosas (PART) e ren-
dimento de farinha (RF) para variedades de mandioca em 
quatro épocas de poda.

Observou-se que não houve diferença significati-
va entre as variedades estudadas (tabela 4), exceto para 

peso das raízes tuberosas (PRT) que obteve a 753 uma 
maior produção, porém não diferindo de 979 e Cacau Tei-
xeira e estas não diferindo de 982 e Rosinha. 

Villela et al (1985), estudando quarenta clones 
de mandioca, quanto a produtividade de raízes e outras 
características, em Campinas e Pindamonhangaba (SP), 
no período de 1981 a 1984, concluíram que a variedade 
Branca de Santa Catarina apresentou produtividade mé-
dia de raízes de 22,9, 21,1, 20,2 e 25,7 t.ha-1, destacando-
-se pela precocidade e alta capacidade de produção. No 
presente estudo, não foi observada produtividade de ra-
ízes desta ordem para todas as variedades citadas, exce-
to para 753, nas condições de Palmas- TO. Zatarim et al 
(2007) avaliaram 53 genótipos, aos 18 meses, concluindo 
que a variação na produtividade de raízes tuberosas (de 
10,31 a 38,45 t.ha-1) revelou a tendência de variabilidade 
entre os genótipos.
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Tabela 3. Resumo das análises de variância conjunta de número de plantas (NP), altura de planta (AP), peso da 

parte aérea das plantas (PPA), peso das raízes tuberosas (PRT), índice de colheita (IC), matéria seca das raízes tuberosas 
(MSRT), porcentagem de amido das raízes tuberosas (PART) e rendimento de farinha (RF) para variedades de mandioca 
em quatro épocas de poda.

FV G
L

Quadrado Médio

NP AP PPA PRT IC MSRT PARTRTRT RF

Época Poda (E) 3 16,20   1,67* 174,50* 255,57* 1515,49* 16,47* 16,47*    29,33*

Variedades(V) 4 10,88 0,06   65,70* 291,23* 230,07* 5,99 5,99   10,67

Bloco 2 22,20* 0,10 2,92 27,67 28,88 3,74 3,74   6,67

Interação E x V 12  2,20 0,02  12,42 29,51 106,26* 3,93 3,93   7,00

Resíduo 38   6,51 0,07  10,48 30,93 52,52 2,37 2,37   4,22

CV (%) 59 23,21 19,40 41,52 37,92 11,01 5,04 5,95   9,21

Média 11,00 1,43  7,77 14,66 65,84 30,55 25,90  22,31

* = significativo a 1% de probabilidade pelo teste F.

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

Tabela 04. Média dos valores de número de plantas (NP), altura de planta (AP), peso da parte aérea das plantas 
(PPA), peso das raízes tuberosas (PRT), matéria seca das raízes tuberosas (MSRT), porcentagem de amido das raízes 
tuberosas (PART) e rendimento de farinha (RF) para variedades de mandioca.

Variedades
NP AL PPA PRT MSRT PART RF

(pl) (m) (t ha –1) (%) (%) (t ha –1) (%)

753 12,66 a 1,44 a    9,71 ab 22,03 a 29,88 a 25,23 a 21,42 a

979 10,83 a 1,50 a 10,44 a   15,38 ab 30,43 a 25,78 a 22,16 a

982 10,83 a 1,40 a     5,33  b   10,17   b 31,75 a 27,10 a 23,92 a

Cacau 11,25 a 1,48 a    7,81 ab   15,67 ab 30,41 a 25,76 a 22,13 a

Rosinha   9,41 a 1,32 a    5,48   b   10,07   b 30,27 a 25,62 a 21,94 a

Média 11,00 1,43  7,77 14,66 30,55 25,90  22,31

Fialho et al (2007) avaliaram o potencial produtivo 
de variedades de mandioca aos 10, e de 12 ate 16 meses 
após o plantio. Os autores relatam que houve maior pro-
dutividade de raízes tuberosas quanto mais tardias foi à 
colheita, uma vez que houve maior tempo de acumulação 
de reservas nas raízes. De modo semelhante, Carvalho et 
al (1993) em Lavras, município localizado ao Sul do Estado 
de Minas Gerais a 910 m de altitude, observaram, em seis 
variedades de mandioca avaliadas em cinco épocas de 
colheita, aumento da produtividade de raízes com a am-
pliação da idade de colheita, fato este não ocorrido neste 
presente trabalho.

Observou-se que não houve diferença significativa 
nas épocas de poda entre as variedades estudadas para a 
característica IC (tabela 5), exceto para época de poda aos 
8 meses (outubro) que obteve a 753 e Rosinha um maior 
índice de colheita, porém não diferindo de 982 e Cacau 
Teixeira e estas não diferindo de 979. 

O índice de colheita (IC), relação entre o peso de 

raízes e o peso total da planta, pode variar tanto em fun-
ção do peso da parte aérea, como da produção de raízes. 
Valores elevados do IC podem ocorrer com o aumento da 
produtividade de raízes ou por diminuição da produção 
de parte aérea; por isso, se considerado isoladamente, 
este índice não fornece informação precisa sobre o com-
portamento da planta de mandioca. Valores acima de 
60% são considerados adequados (CONCEIÇÃO, 1983). O 
valor considerado ideal pode variar também em função 
da finalidade de cultivo; por exemplo, baixo índice de co-
lheita devido a grande produção de parte aérea, pode ser 
adequado quando o objetivo da lavoura de mandioca e 
produzir parte aérea para a alimentação animal (CARDO-
SO JUNIOR et al, 2005). Sendo as raízes o órgão da planta 
de maior interesse, este índice pode fornecer um balanço 
entre a produção total de carboidratos pelas plantas e sua 
distribuição para as raízes. Existe grande variação no IC 
entre variedades, e tem sido objetivo dos programas de 
melhoramento a seleção de genótipos de mandioca com 
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elevados índices de colheita (AGUIAR, 2003).

Em relação às épocas de colheita, para a caracte-
rística IC (Tabelas 5), aos 12 meses (fevereiro)/4 meses 

de rebrota obteve maior valor, seguidos de 10 meses (de-
zembro)/6 meses de rebrota e 08 meses(outubro)/8 me-
ses de rebrota, senda última não diferiu de não podado.

Tabela 5. Média dos valores de índice de colheita (IC) para cinco variedades de mandioca em quatro épocas de 
poda.

Variedades

Épocas de Poda/Meses de rebrota

IC

08 10 12 Não

753 67,16 a 72,09 a 86,93 a 53,91 a

979  45,23   b 66,46 a 78,96 a 55,16 a

982  61,07 ab 66,46 a 78,69 a 53,25 a

Cacau    62,70 ab 72,65 a 82,48 a 59,06 a

Rosinha  70,54 a 62,19 a 71,44 a 60,19 a

Média     61,34BC 66,01B 79,70A 56,31 C

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem significativamente a 5% de probabili-
dade pelo teste de Tukey.

ConCLusÕes 
As variedades de mesa diferiram morfologicamente em 
praticamente quase todos os caracteres avaliados tanto 
da parte aérea como raiz. 

Para peso das raízes tuberosas (PRT) a 753 obteve uma 
maior produção, porém não diferindo de 979 e Cacau Tei-
xeira e estas não diferindo de 982 e Rosinha.
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IntroDução
Em meados da década de 1940, deu-se início aos 

primeiros movimentos associativos relacionados à api-
cultura, fazendo com tal atividade começasse a se fazer 
sentir. Entretanto somente a partir da década de 90 tais 
grupos passaram a se organizar, almejando a perpetuação 
no mercado (CAMARGO, 2009). A apicultura no estado do 
Tocantins é uma atividade que vem sendo desenvolvida 
de forma extremamente dinâmica e extensiva, uma vez 
que propicia uma grande interação entre o ganho real e 
a seguridade da conservação do meio ambiente. Poucos 
estudos foram desenvolvidos até hoje acerca dessa ati-
vidade na região tocantina; por esse motivo é de suma 
importância haver uma busca intensa por conhecimentos 
que englobam a sustentabilidade nesses empreendimen-
tos sejam eles de pequeno, médio ou grande porte.

O projeto “Apicultura como Instrumento de Trans-
formação da Agricultura Familiar no Estado do Tocantins” 
tem por objetivo o desenvolvimento de pequenas comu-
nidades rurais adeptas dessa atividade, visando a forne-
cer ferramentas científicas, tecnológicas e de gestão aos 

produtores. Durante quatro anos, foram acompanhadas 
dez comunidades ao longo do Estado, sendo elas: Assen-
tamento Caju Manço (Araguaína - TO); Associação de Api-
cultores de Nazaré - AAPINA (Nazaré - TO); Associação de 
Apicultores de Nova Olinda – AAPINO (Nova Olinda - TO); 
Núcleo de Produção Agropecuária – NPA 01 (Araguaína - 
TO); Núcleo de Produção Agropecuária – Ventura (Piraquê 
- TO); Associação de Apicultores de Miracema – APROMIR 
(Miracema - TO); Associação de Apicultores de Miranorte 
(Miranorte - TO); Assentamento entre Rios (Palmas - TO); 
Associação de Apicultores de Santa Tereza (Santa Tereza - 
TO); Núcleo de Produção Agropecuária – Borborema (Ara-
poema - TO).

Durante os últimos doze meses de acompanha-
mento das comunidades supracitadas, efetuou-se um 
levantamento de dados acerca da real situação desses 
produtores, visando a obter um estudo socioeconômico 
dessas comunidades, tentando diagnosticar o grau de 
rentabilidade que a atividade apícola representa no ga-
nho real dessas famílias.

mAterIAL e mÉtoDos

resuLtADos e DIsCussão

Para a realização deste trabalho, utilizou-se como 
método de abordagem o estudo de caso (YIN, 2005), uma 
vez que esse método possibilita uma análise mais deta-
lhada e ampla das realidades das sociedades estudadas, 
possibilitando ao pesquisador uma melhor organização e 
desencadeamento das atividades, desde o planejamento 
até a sistematização das informações coletadas, propor-
cionando a definição de técnicas de análise adequadas 
ao objeto de estudo. Para tanto, foram realizados levan-
tamentos de dados sobre a atual situação da cadeia pro-
dutiva do mel e da própolis aplicando-se questionários 
socioeconômicos; para então serem entregues materiais 
adequados para que os apicultores pudessem produzir e 
processar o mel de forma correta de acordo com as re-

gras do Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abaste-
cimento (MAPA, 2005), com o intuito de conseguirem os 
selos de inspeção. Após todo esse processo de diagnós-
tico e seção de materiais, efetuou-se uma nova visita a 
todas as comunidades atendidas, para ser feita a reapli-
cação do mesmo questionário, visando a auferir o grau de 
interferência positiva que o projeto viabilizou para esses 
produtores, principalmente na área econômica, uma vez 
que o objetivo principal da pesquisa era o de fornecer fer-
ramentas científicas, tecnológicas e de gestão. A tabula-
ção dos dados foi feita através do programa TabWin, que, 
além de suportar uma enorme variação de informações, 
pode ser programável segundo as necessidades do ges-
tor.

• Levantamento inicial de dados acerca da real situação dos apicultores

As primeiras visitas ocorreram entre 2009 e 2010; 
nas quais, foram aplicados questionários socioeconômicos 
nas dez comunidades estudadas com o intuito de diagnos-

ticar como os apicultores espalhados ao longo do Estado 
estavam produzindo seus insumos; e se o modo com o qual 
eles trabalhavam estava de acordo com as normas de legis-
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lação vigente. Nos gráficos 1, 2 e 3, são destacados alguns 
aspectos principais relacionados a esse diagnóstico inicial.  

Constatou-se que a situação precária enfrentada pela ativi-
dade apícola naquela época.

Gráfico 1 – Percentual de apicultores que vivem unicamente da apicultura.

Gráfico 2 –  Percentual de apicultores que utilizam propriedades de terceiros para produzir mel.

Gráfico 3 –  Grau de rentabilidade que a atividade apícola representava na renda per capta dos produtores.
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Os primeiros resultados obtidos demonstram que 

a atividade apícola encontrava-se em situações precárias, 
levando em consideração que, ao longo de todo o estado 
do Tocantins, já havia associações e cooperativas adep-

tas dessa cultura, entretanto a falta de preparo e muitas 
vezes a falta de apoio eram fatores determinantes para a 
baixa produção e até mesmo para a desistência do mane-
jo (SANTANA; FERNANDES, 2011).

 Durante 2011 e o primeiro semestre de 2012, efe-
tuaram-se as últimas visitas técnicas nas dez comunida-
des reaplicando o questionário socioeconômico, visando 
a constatar o grau de interferência que a atividade apícola 
passou a exercer na renda per capta desses produtores, 

como demonstram os gráficos 4, 5 e 6. Ressalta-se que, 
para elaborar o estudo sistêmico desses dados, levaram-
-se em consideração fatores endógenos e exógenos dos 
produtores, tais como sociais, econômicos, socioambien-
tais, entre outros.     

• Levantamento de dados acerca da real situação dos apicultores após a implementação de materiais adequados e 
da transferência de tecnologias

Gráfico 4 –  Percentual de apicultores que vivem unicamente da apicultura. 

Gráfico 5 –  Percentual de apicultores que utilizam propriedades de terceiros para produzir mel.
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Gráfico 6 –  Grau de rentabilidade que a atividade apícola representava na renda per capta dos produtores 

Tocantinenses.

Os resultados obtidos após a reaplicação do ques-
tionário socioeconômico indicaram um desenvolvimen-
to considerável em todas as áreas supracitadas; pode-se 
constatar isso por meio do elevado crescimento que esses 
fatores obtiveram em apenas um ano, principalmente no 
que tange à questão do grau de rentabilidade que a api-

cultura passou a representar na vida dessas pessoas, que 
passou de 35% para 62,5%, ou seja, praticamente dobrou. 
Demonstra-se, assim, o imenso potencial de desenvolvi-
mento econômico que essa atividade tem, sem mencionar 
a questão da sustentabilidade ecológica, uma vez que não 
degrada em nenhum sentido o meio ambiente. 

Após a implementação do projeto, as famílias aten-
didas apresentaram resultados bastante consideráveis em 
relação ao aumento da renda per capta, isso ocorreu devi-
do à agregação de valor que a atividade apícola passou a 
ter, relevando-se o fato de que o principal produto comer-
cializado ainda é o mel, ou seja, o subsídio mais barato pro-
duzido pelas abelhas. Por esse motivo, buscou-se capacitar 
os produtores a trabalharem com os demais subsídios, tais 
como própolis, geleia real e pólen.

 Após a capacitação e as ferramentas fornecidas 
aos apicultores, notou-se que as técnicas utilizadas para 
o manejo apícola melhoraram consideravelmente, princi-
palmente no que diz respeito à higienização dos produtos, 

ocasionando, consequentemente, uma agregação de valor 
nos subsídios comercializados. De forma geral, o projeto 
atendeu cerca de quinhentas famílias de forma direta e in-
direta, fomentando a atividade apícola; profissionalizando 
os produtores e dando consultoria em relação à autoges-
tão dos pequenos empreendimentos.     

 De forma bastante ampla e direcionada, o princi-
pal fator que desencadeava a baixa produção e a não ren-
tabilidade da apicultura nas comunidades estudadas era a 
falta de gestão nas pequenas propriedades rurais, uma vez 
que não era vista com uma empresa de pequeno porte, e 
sim como um pedaço de terra para a economia de subsis-
tência.
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IntroDução 

A produção do feijão no Estado do Tocantins ainda 
é pequena para atender à demanda da população, esti-
mada em 30 mil toneladas/ano (SILVA et al., 1999). O fei-
jão caupi consumido no estado é proveniente do estado 
do Pará e Mato Grosso.

No Tocantins, o feijão caupi é produzido princi-
palmente por pequenos produtores que não dispõem 
de tecnologias para aumentar a produção, além disso, o 
ataque de pragas tem contribuído para a baixa produção. 
Dentre as pragas que atacam o feijoeiro, as “vaquinhas” 
Diabrotica speciosa e Cerotoma arcuata têm se destaca-
do nos cultivos do Estado. As larvas alimentam-se da raiz, 
nódulos e da região subterrânea do caule, causam des-
folhamento diminuindo a fotossíntese e enfraquecendo 
a planta (GUERRA, 1985), podem reduzir em 25 e 45% a 
produção de grãos de feijoeiro dependente de nitrogênio 
via simbiose, com rizóbio em condições de campo (TEIXEI-
RA, 1993). 

Os adultos são polífagos e têm importância econô-
mica em muitas culturas, tais como hortaliças (solanáce-
as, cucurbitáceas, crucíferas, etc.), feijoeiro, soja, giras-
sol, bananeira, algodoeiro etc. (ZUCCHI; SILVEIRA NETO; 
NAKANO, 1993) 

As estratégias de manejo destas pragas são restri-
tas ao controle químico, que além de elevar o custo de 
produção também não tem sido eficiente, principalmente 
devido à contínua reinfestação das áreas, em vista do seu 

hábito migratório, assim, métodos de controle eficientes 
de baixo custo e impacto ambiental estão sendo deman-
dados por agricultores. 

As armadilhas com atraentes para insetos têm sido 
utilizadas para várias espécies na agricultura, visando, 
principalmente, o monitoramento de populações de pra-
gas, entretanto, iscas contendo inseticidas (METCALF et. 
al., 1987) e entomopatógenos também podem ser utili-
zadas para o controle destes insetos (MAGANHÃES et al 
1986).

Arruda-Gatti e Ventura (2003) observaram que a 
cucurbitacina presente em muitas espécies de plantas da 
família Cucurbitaceae possui efeitos fagoestimulantes e 
arrestantes sobre adultos de D. speciosa com comprova-
da eficiência. Estudos realizados por Arl & Rinklin (1997) 
e Claro (2001) confirmaram as propriedades atrativas da 
raiz de taiuiá sobre adultos de D. speciosa. 

 O uso de armadilhas adesivas tem sido utilizado 
para o controle de “vaquinhas” em várias culturas (SAN-
TOS 2007, IVEZIĆ 2002). A substituição do uso dos copos 
pelas garrafas pet vem sendo difundido em todo o mun-
do, mostrando eficiência na captura dos crisomelídeos 
para a cultura de feijão vagem (VENTURA et al 2005)

Este trabalho tem como objetivo avaliar a eficiência 
de três armadilhas diferentes na captura de crisomelíde-
os, produzidas com baixo custo e de fácil construção pelos 
produtores rurais.

mAterIAL e mÉtoDos
Os ensaios foram realizados na Fazendinha Agro-

ecológica de Palmas no Centro de Ciências Agrárias da 
Fundação Universidade do Tocantins na cidade de Palmas 
Tocantins, coordenadas geográficas –10°12’46’’ de latitu-
de Sul, 48°21’37’’ de longitude Oeste e altitude média de 
330 m, acima do nível do mar. 

Foram utilizadas diferentes armadilhas para o con-
trole e captura de D. speciosa e C. arcuata em área de 
plantio de feijão caupi medindo 40 x 25 metros, distantes 
10 m entre si.

O feijão foi semeado no dia 27/03/12 e as arma-
dilhas foram instaladas sete dias após a semeadura e as 
avaliações iniciadas 15 dias após a semeadura. 

As armadilhas utilizadas foram: 
Armadilha amarela adesiva: Cada armadilha é 

confeccionada com papel especial, material biodegra-
dável, contendo cola adesiva dos dois lados medindo de 
23x11cm (Figura 1).

Armadilha pet amarela janela: As armadilhas fo-
ram confeccionadas com garrafa pet com abertura medin-
do 2 x 2cm e pintadas com tinta esmalte sintético amarelo 
ouro (sem. brilhante-LI da marca Luxcolor) com um frasco 
contendo formaldeído 98% e no seu interior água e deter-
gente (Figura 2). 

Armadilha pet amarela furada: As armadilhas fo-
ram confeccionadas com garrafa pet, com 150 perfura-
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ções de 5mm cada e pintadas com tinta esmalte sintéti-
co amarelo ouro (SEM. BRILHANTE-LI da marca Luxcolor) 

com um frasco contendo formaldeído 98% e no seu inte-
rior  água e detergente(Figura 3). 

Figura 1. Armadilha adesiva amarela Figura 2. Armadilha pet amarela janela

Figura 2. Armadilha pet amarela furada

As armadilhas adesivas amarelas foram dispostas 
em uma altura aproximada de 1,2m em relação à superfí-
cie do solo; e as armadilhas tipo pet foram presas a esta-
cas com 30 cm de altura em relação ao solo.

A contagem e identificação dos insetos capturados 
foram realizadas em laboratório separado por espécie, as 
armadilhas foram substituídas semanalmente. 

O delineamento experimental foi de blocos ao 
acaso com três tratamentos e quatro repetições. As mé-
dias foram submetidas à análise de variância e compa-
radas pelo Teste de Tukey a 5% no Programa SISVAR 5.3 
(FERREIRA, 2011). Os dados de porcentagem de captura 
foram transformados para log (x + 1) antes da análise es-
tatística. 

resuLtADos e DIsCussão

As armadilhas adesiva e furada são significativa-
mente mais eficientes na captura de C. arcuata que a ar-
madilha tipo janela (Tabela 1), o mesmo ocorreu com a 
captura de D. speciosa (Tabela 2).

VENTURA et al (2005) também verificaram maior 
eficiência na captura de D. speciosa e Cerotoma arcuata 
utilizando armadilhas de garrafa pet furadas do que as de 
janelas, ambas pintadas de amarelo.

Em estudos realizados por Santos et al 2008, as ar-
madilhas adesivas amarelas mostraram-se mais eficientes 
para o controle de crisomelídeos em tomateiro quando 
comparadas as armadilhas adesivas azuis, tanto no plan-
tio convencionai quanto no plantio integrado.

Na cultura do milho, a armadilha adesiva amarela 
mostra superioridade na captura de Diabrotica sp., em re-
lação as armadilhas isca Trece (IVEZIĆ, 2002).
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Tabela 1. Número de insetos adultos de Cerotoma arcuata capturados por armadilhas em cultivo de feijão caupi 

orgânico

Armadilha
Mês

Abril Maio

Furada 10,50 ±  3,70 a* 14,75 ± 3,30 a

Adesiva 10,50 ± 7,55 a 12,25 ± 4,03 ab

Janela 1,00 ± 2,00 b 6,00 ± 2,94 b

CV 18.92% 32.39%

*Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5%.
 Dados transformados em log(x+1)

Tabela 2. Número de insetos adultos de Diabrotica speciosa capturados por armadilhas em cultivo de feijão 
caupi orgânico

Armadilha
Mês

Abril Maio

Adesiva 2,25 ± 2,63 a* 4,75 ± 0,96 a

Furada 2,00 ± 2,60 a 3,00 ± 1,82 ab

Janela 0,00 ± 0,00 b 1,00 ± 2,00 b

CV 21,89% 12,86%
*Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5%.
Dados transformados em log(x+1)

Observou-se tendência das C. arcuata se deu 
nos 21 dias após a germinação, com o aparecimen-
to das primeiras folhas diminuindo consequente-

mente (Figura.4), já nas D.especiosas aos 21 dias 
e aos 49 dias observou-se maior índice de insetos 
(Figura.5). 

Figura 4. Número médio de adultos de Cerotoma arcuata capturados por armadilhas em feijão caupi.
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Figura 5. Número médio de adultos de Diabrótica especiosa capturados por armadilhas em 
feijão caupi.

Diferindo dos resultados obtidos por Stone, em 
1994, observou uma maior incidência de “vaquinhas” aos 
15 dias após a floração na emergência das primeiras va-
gens, para o estado de São Paulo no mês de plantio reco-
mendado para o caupi. 

Verificou-se uma baixa incidência tanto de C. arcua-
ta e D. speciosa, tal fato pode ter ocorrido devido à baixa 
pluviosidade observada no período, e pela semeadura ter 
ocorrido tardiamente. O consumo dos insetos em relação 
às folhas não acarretou danos expressivos na produção do 
grão, a área fotossintética danificada não apresentou da-
nos econômicos à produção.

De um modo geral, as armadilhas mais eficientes 
para captura de adultos da espécie C. arcuata e D. specio-
sa, foram à adesiva amarela e a pet furada em todas as 
avaliações.

VENTURA et al(2001) realizaram uma pesquisa para 
dimensionar a altura das armadilhas em relação ao solo em 
um plantio de feijão, as armadilhas colocadas em 0,25 m de 
altura capturam 3,5 vezes mais besouros do que os coloca-
dos de 0,5, 0,75e 1,0m para Diabrotica spp. Porém existe 
poucos artigos científicos que servem de embasamento 
para dimensionar com maior eficiência o tamanho, design, 
durabilidade e o melhor espaçamento das armadilhas.

ConCLusÕes
1. As armadilhas mostram-se eficientes no controle de 
crisomelídeos associados ao feijão caupi (Vigna ungui-
culata), e apresentam potencial para serem utilizadas 
por agricultores familiares por ser de baixo custo fácil 
construção e monitoramento. 

2. O maior nível de incidência dos Crisomelídeos deu-
-se dias após a germinação, com o aparecimento das 
primeiras folhas jovens, e com altos níveis pluviomé-
tricos, o tratamento das “vaquinhas” deve ser preven-
tivo.
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IntroDução

O cerrado está localizado essencialmente no Pla-
nalto Central do Brasil e é o segundo maior bioma do País 
em área, apenas superado pela Floresta Amazônica. Tra-
ta-se de um complexo vegetacional, que possui relações 
ecológicas e fisionômicas com outras savanas da América 
Tropical e também da África, do Sudeste Asiático e da Aus-
trália (EITEN, 1994).

No Bioma Cerrado, existe uma diversidade de pai-
sagens constituídas por diferentes fisionomias de vegeta-
ção, associadas a fatores físicos e fisiográficos (COCHRANE 
et al., 1985). De acordo com Felfili et al. (2008), a reposta 
das espécies aos diversos fatores físicos e bióticos, assim 
como aos resultantes da interação entre esses fatores, 
evidencia que cada local tem características próprias e 
outras são comuns a outros locais.

Segundo Ribeiro e Walter (1998), há onze tipos fi-
tosionônicos de Cerrado, distribuídos em formações cam-
pestres (campo limpo, sujo e rupestre), savânicas (vereda, 
cerrado sensu stricto, parque de cerrado e palmeiras) e 
florestais (cerradão, florestas estacionais, mata de galeria 
e mata ciliar). A estacionalidade do clima tem sido consi-
derada uma determinante das fisionomias savânicas do 
Cerrado, além de exercer grande influência sobre forma-
ções florestais, como as florestas estacionais deciduais e 
semideciduais (matas secas) do bioma (FELFILI, 2003).

No estado do Tocantins, o cerrado é a vegetação 
predominante correspondendo a 87% do seu território 
(SEPLAN, 2005). Do ponto de vista do conhecimento cien-
tífico, verifica-se, ainda, uma escassez de informações pu-
blicadas sobre a flora do estado do Tocantins (SANTOS; 
SANTOS, 2007; SANTOS, 2010a; SANTOS, 2010b).

Apesar da escassez de publicações sobre a flora to-
cantinense, os herbários armazenam uma boa quantida-
de de exsicatas representando essa flora. Desse modo, o 
inventário dessas espécies que compõem os acervos dos 
herbários, visando à elaboração e divulgação do checklist, 
representa uma forma de disponibilização de informações 
sobre a diversidade florística do estado do Tocantins.

Apesar da escassez de informações sobre a flora to-
cantinense, verifica-se um acelerado processo de supres-
são e fragmentação da vegetação natural do estado do 
Tocantins, o que poderá resultar no desaparecimento de 
espécies antes mesmo que sejam conhecidas pela ciência 
(SANTOS, 2010b). Desse modo, torna-se urgente a reali-
zação de estudos que contribuam com o conhecimento 

da flora do estado do Tocantins. Assim, fica evidente a ne-
cessidade de inventariar as espécies nativas em checklists 
(VIEIRA; ROSSETTO, 2009), disponibilizando informações 
sobre a florística, através da reunião de dados obtidos do 
acervo de herbário. 

Checklist consiste de listagem de todas as espécies 
coletadas para diversos tipos de trabalhos. O checklist 
pode descrever a diversidade de forma quantitativa, 
como o número de espécies e famílias vegetais vasculares 
catalogadas numa determinada área e qualitativas, como 
a proporção do total de espécies associada em cada tipo 
de hábito de vida e síndrome de dispersão (VIEIRA; ROS-
SETTO, 2009).

A elaboração de um checklist constitui um passo 
importante para o conhecimento da biodiversidade florís-
tica de uma determinada região ou país. A partir disso, 
novas pesquisas poderão ser direcionadas, por exemplo, 
na identificação de áreas pouco inventariadas, bem como 
poderá servir de base para os gestores ambientais, no 
sentido de definir áreas prioritárias à conservação.

Para o Brasil, apenas recentemente houve a primei-
ra tentativa de elaboração de uma lista da flora nacional, 
através de união de esforços e do conhecimento de botâ-
nicos de diversas instituições brasileiras, em que partici-
param mais de 400 taxonomistas trabalhando em rede. 
Esse esforço resultou na produção da primeira publica-
ção denominada de “Lista do Brasil”, contendo cerca de 
41.000 espécies da flora brasileira (FORZZA et al., 2010).

Para o Cerrado, quando comparado com a flora de 
outros biomas, pode ser considerado bem conhecido do 
ponto de vista florístico, pois tentativas de compilar sua 
composição vêm sendo apresentadas desde meados do 
século passado. Listagens (checklists) pioneiras das plan-
tas foram elaboradas em 1892, a partir de estudos na re-
gião de Lagoa Santa, em Minas Gerais (WARMING, 1973; 
MENDONÇA et al., 2008).

Também recentemente, pesquisadores de diver-
sas instituições, através de compilação, reuniram dados 
sobre a flora do Cerrado lato sensu. A compilação desses 
dados resultou na elaboração de um checklist de 12.356 
espécies da flora vascular do Cerrado, em que, para todas, 
são fornecidos os hábitos das plantas, os ambientes de 
ocorrências e vouchers (amostra) indicativos de herbário 
ou alguma fonte bibliográfica das espécies (MENDONÇA 
et al., 2008). Essa constitui a mais completa listagem de 
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espécies botânicas do Cerrado.

Várias pesquisas se baseiam em listagens (che-
cklists) mais antigas, como, por exemplo, o trabalho de 
Batista e Bianchetti (2003), que atualizou as listagens das 
espécies da família Orchidaceae de Pabst e Dungs (1975; 
1977) e ainda registrou resultados de 21 anos de um le-
vantamento sistemático das Orchidaceae do Cerrado do 
Distrito Federal.

Contudo, para o estado do Tocantins, verifica-se um 
grande vazio de conhecimento sobre a composição florís-

tica e estrutura da vegetação (MMA, 2007; SANTOS; SAN-
TOS, 2007). Nesse sentido, a iniciativa de elaboração do 
primeiro checklist da flora tocantinense será importante 
para a geração de conhecimento sobre a biodiversidade 
florística do estado do Tocantins.

Assim, o presente trabalho teve como objetivo ela-
borar um checklist da flora nativa do estado do Tocantins a 
partir da compilação das espécies que compõem o acervo 
científico do Herbário HUTO da Fundação Universidade do 
Tocantins (Unitins).

mAterIAL e mÉtoDos

resuLtADos e DIsCussão

Para a elaboração do checklist, foi montado um 
banco de dados a partir da coleção científica do Herbário 
HUTO da Unitins, situado no Complexo de Ciências Agrá-
rias e Ambientais do Cerrado (CPAC) em Palmas - TO.

A planilha foi montada no programa Microsoft Ex-
cel, composta pelas seguintes informações: família, espé-
cie, nome popular, hábito, habitat, coletor e o número do 
coletor, local da coleta, coordenadas geográficas da cole-
ta, altura da planta, número de registro do espécime no 
herbário, sigla do herbário, entre outras. Essa planilha é 
compatível com o programa BRAHMS - Botanical Resear-
ch and Herbarium Management System, que será utiliza-
do para a informatização do Herbário HUTO. O BRAHMS 
é o programa  adotado no processo de informatização do 
HUTO. 

Para aquelas plantas coletadas e que ainda não ha-
viam sido montadas exsicatas, procedeu-se à sua monta-

gem e ao seu registro, seguida de sua inclusão no ban-
co de dados e da incorporação à coleção do herbário. A 
montagem da exsicata baseia-se na seleção do melhor 
exemplar herborizado, o qual é fixado em uma folha de 
papel-cartão de cor branca com dimensão de 42 cm de 
comprimento por 29 cm de largura, que passa a ser deno-
minado de exsicata. Na exsicata, também é fixado um ró-
tulo (etiqueta) contendo os dados sobre a espécie (MORI 
et al., 1989): nome científico, família, habitat; hábito da 
planta; nomes populares (se conhecido), coletor, data de 
coleta, local da coleta, além de outras características so-
bre a planta (cor da flora, altura da planta, aroma, presen-
ça de látex, coordenadas etc.). Cada exsicata é colocada 
em uma capa também de papel-cartão e protegida por 
um saco plástico. Após a montagem da exsicata, ela é de-
positada no armário em sala climatizada, seguindo uma 
organização de ordem alfabética de família.

O checklist obteve, até o momento, um total de 930 
espécies distribuídas em 129 famílias. Desse total, 913 
espécies e 118 famílias pertencem ao grupo das Faneró-
gamas, enquanto 17 espécies e 11 famílias pertencem às 
Pteridófitas.

A Tabela 1 (Anexo 1) representa o checklist das es-
pécies que compõe o acervo científico do Herbário HUTO 
e que foram catalogadas até o momento. Para cada espé-
cie que compõe o checklist, apresentaram-se as seguintes 
informações: Família, Espécie, Nome popular (quanto co-
nhecido), Habito, Habitat, Coletor e Nº de coleta.

As famílias que contribuíram com maiores rique-
zas de espécies, até o momento, foram: Caesalpinia-
ceae (58 espécies), Rubiaceae (52 espécies), Fabaceae 
(51 espécies), Malpighiaceae (36 espécies), Melasto-
mataceae (35 espécies), Euphorbiaceae (34 espécies), 
Mimosaceae (34 espécies), Asteraceae (33 espécies), 
Poaceae (31 espécies), Cyperaceae (29 espécies), Myr-
taceae (23 espécies), Apocynaceae (18 espécies), Vo-
chysiaceae (17 espécies). Essas 13 famílias contribuíram 
com 45% do total de espécies registradas até o momen-
to (Figura 1).
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Figura 1: Famílias mais representativas em número de espécies na coleção do Herbário HUTO

Figura 2 – Riquezas de espécies por tipo de hábito das plantas.

Em relação aos ambientes de ocorrência, verifi-
cou-se que foi no cerrado onde ocorreu o maior número 
de espécies com 177 no total, seguido da mata de gale-
ria (172 espécies), cerradão (148 espécies), vereda (57 
espécies) e mata ciliar (42 espécies). Deve-se ressaltar 
que os termos mata de galeria e mata ciliar (RIBEIRO; 
WALTER, 2008) muitas vezes são usados indistintamen-
te pelos coletores, para qualquer tipo de vegetação que 
margeia corpos hídricos, independente da sua largura, o 

que pode mascarar o número de espécies para esses am-
bientes. Isso significa que as espécies que foram coleta-
das em matas de galerias são atribuídas às matas ciliares 
e vice-versa.

Analisando a distribuição do número de espécies 
pelo tipo de hábito (forma de vida), as plantas herbáceas 
corresponderam a 31% do total analisado, seguida das 
árvores (29%), arbustos (18%), subarbustos (8%), lianas 
e trepadeiras (7%) (Figura 2).

Ressalta-se que essa ainda constitui uma lista-
gem preliminar, tendo em vista que até o momento se 
analisou somente cerca de 43% das plantas da coleção 
do Herbário HUTO. Isso foi devido à falta de material 
para o término da montagem das espécies. Desse modo, 
estima-se que haverá um significativo incremento desse 
número de espécies até o término da análise de todo o 
material da coleção.

A compilação na planilha no modelo de Brahms 
representa, até o momento, cerca de 30% do acervo já 
montado e registrado presente no herbário, tornando 
necessária a continuidade também para inserção total 
do acervo a planilha.

Entre o material já analisado, há o registro de uma 
espécie nova para a flora do Tocantins, isto é, espécie 
ainda não descrita pela ciência. Essa planta foi resultante 
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de doação proveniente do Herbário IBGE (Herbário do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) com sede 

no Distrito Federal, com o qual se mantém ativo um pro-
grama de permuta de duplicatas.

1. Essa listagem é preliminar. Até o momento, anali-
sou-se cerca de 43% das plantas da coleção do Herbário HUTO.

2. A continuidade do trabalho ampliará o acervo de 
espécies catalogadas no Herbário HUTO.
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FAMÍLIA/ESPÉCIE
NOME 

POPULAR
HÁBITO HABITAT COLETOR/ Nº DA COLETA

ACANTHACEAE

Justicia lanstyakii Rizzini ---------- Subarbusto Cerrado Fonseca, M. L. et al. 6148

Justicia sericographis 
(Nees) V.A.W. Graham

---------- Subarbusto Cerrado sensu stricto, 
cerradão

Fonseca, M. L. et al. 5961

Justicia sp1 ---------- Herbácea Mata ciliar, cerrado E. R. Santos 375, 412 & C. B. Pereira

Justicia sp2 ---------- Herbácea Mata de galeria E. R. Santos 437, 537, 828 & C. B. Pereira

Justicia sp3 ---------- Herbácea Mata de galeria C. B. Pereira 435

Lepidagathis floribunda 
(Pohl) Kameyama

---------- Arbusto Floresta de galeria Fonseca, M. L. et al. 350

Lepidagathis montana 
(Mart. ex Nees) Kameya-
ma

---------- Subarbusto Cerrado Filgueiras, T. S. & Lopes, R. D. 2415

Lepidagathis sp. ---------- Subarbusto Cerrado típico Fonseca, M. L. et al. 6491, 5948, 6210, 5848

Ruellia angustior (Nees) 
Lindau

---------- Subarbusto 
ou erva

Cerrado sensu stricto, 
cerradão

Fonseca, M. L. et al. 5957, 6118

Ruellia eriocalyx Glaziou 
ex Wassh.

---------- Subarbusto Campo cerrado, cerrado 
ralo, vereda

Guimarães, L. L. et al. 101

Ruellia incompta (Nees) 
Lindau

---------- Subarbusto Cerrado Fonseca, M. L. et al. 6180

Ruellia sp. ---------- Herbácea Mata de galeria E.  R. Santos 434 & C. B. Pereira

Staurogyne sp. ---------- Herbácea Mata ciliar Mendonça et al. 6242

ALISTAMATACEAE

Echinodorus longipelatus 
Micheli

---------- Herbácea Savana Parque Fonseca, M. L. et al. 6295

ALSTROEMERIACEAE

Alstroemeria gardneri 
Baker

---------- Herbácea Savana Parque Oliveira, F. C. A. et al. 1436

AMARANTHACEAE

Amaranthus deflexus L. Caruru Herbácea Mata de galeria C. B. Pereira  76

AneXo 1
Tabela 1 - Checklist da flora do Tocantins
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Alternanthera brasiliana 
(L.) Kuntze

---------- Herbácea Mata de galeria E. R. Santos 888, 935 & C. B. Pereira

Gomphrena sp. ---------- Herbácea Cerrado E. R. Santos 968 & C. B. Pereira; Oliveira et al. 
1537

Pfaffia jubata Mart. ---------- Herbácea Campo sujo Aparecida da Silva, M. & Costa Pinheiro, F. 
6584

Pfaffia sericantha (Mart.) 
Pederson

---------- Herbácea Campo sujo (cerrado) Aparecida da Silva, M. 6198

Pfaffia sp. ---------- Herbácea Cerrado E. R. Santos 962 & C. B. Pereira

AMARYLLIDACEAE

Hippeastrum belladona L. Lírio Herbácea Cerrado antropizado H. L. Lemos 557 &  H. V. M. Parente 

Hippeastrum goianum 
(Ravenna) Meerow

Geófila Floresta estacional Pereira, B. A. S. & Alvarenga, D. 2908

ANACARDIACEAE

Anacardium humile A. St. 
Hil.  

Cajuí Arbusto Cerrado E. R. Santos  49 & C. B. Pereira

Anacardium occidentale L. Caju Árvore Cerrado stricto sensu, 
savana parque, campo, 
cerrado

E. R. Santos, 494 & C. B. Pereira; Oliveira, F. 
C. A. et al. 1521, 1582;  Fonseca, M. L. et al. 
6128, 6183, 6238

Astronium fraxinifolium 
Schott ex Spreng.

Gonçalo-
alves

Árvore Cerrado stricto sensu E. R. Santos  500 & C. B. Pereira

Myracroduon urundeuva 
Allemao

Aroeira Árvore Cerradão E. R. Santos  530 & C. B. Pereira

Tapirira guianensis Aubl. Pau-
d'água, 
pau-
pombo

Árvore ou 
arvoreta

Mata de galeria, floresta 
estacional, cerradão, 
vereda, mata ciliar

E. R. Santos 289,296, 506, 570, 598, 940, 
897 & C. B. Pereira; H. V. M. Parente 36; C. B. 
Pereira 42;  Oliveira, FCA et al. 1411, 1339;  
Mendonça, RC et al. 6230;  Guimarães, LL et 
al. 62

Tapirira sp. Pau-
d'água

Árvore Mata de galeria E.R.Santos  850 & C.B.Pereira

Spondias mombin L. Cajá Árvore Mata de galeria, floresta 
estacional semidecidual 
aluvial 

E.R.Santos  892 & C.B.Pereira; Guimarães, LL 
et al. 09; Oliveira, FCA et al. 1281

Thyrsodium spruceanum 
Benth.

---------- Árvore Mata de galeria E.R.Santos  826 & C.B.Pereira

ANEMIACEAE

Anemia phyllitidis(L.) Sw. ---------- Herbácea Mata de galeria  H.V.M.Parente 43

ANNONACEAE

Annona aurantiaca Barb. 
Rodr.

---------- Arbusto Cerrado sensu stricto, 
cerrado alto

Oliveira, FCA et al. 1351

Annona coriacea Mart. Araticum Árvore ou 
arvoreta

Cerrado, vereda, campo 
cerrado

E.R.Santos  & H.V.M.Parente 22; Oliveira, FCA 
et al. 1422;  Mendonça, RC et al. 6193

Annona malmeana R.E. Fr. Araticum Subarbusto Cerrado, campo Guimarães, LL et al. 103

Annona sp. ---------- Árvore Mata ciliar E.R.Santos  582  & C.B.Pereira; Fonseca, ML 
et al. 6125

Cardiopetalum calophyl-
lum Schltdl.

Landi, 
pindaíba-
branca

Arvoreta ou 
árvore

Floresta estacional 
semidecidual aluvial, 
cerrado típico, cerradão

Guimarães, LL et al. 11; Fonseca, ML et al. 
1766, 1768

Duguetia marcgraviana 
Mart.

Ata-da-
mata

Árvore Mata de galeria, floresta 
estacional

E.R.Santos  1188  & C.B.Pereira

FAMÍLIA/ESPÉCIE
NOME 

POPULAR
HÁBITO HABITAT COLETOR/ Nº DA COLETA
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Guatteria cariacea R.E. Fr. Pindaíba, 
embira

Árvore Grota de mata Oliveira, FCA et al. 1680

Guatteria sp. Ata-da-
mata

Árvore Floresta estacional E.R.Santos  1166  & C.B.Pereira

Guatteria sp. ---------- Árvore Floresta estacional E.R.Santos  298  & C.B.Pereira

Trigynaea sp. ---------- Arvoreta Floresta de galeria com 
afloramento de calcária

Pereira, BAS & Alvarenga, D. 3639

Unonopsis lindmanii R. E. 
Fries

Canduru, 
embira-
preta

Árvore ou 
arbusto

Mata de galeria, floresta 
estacional semidecidual 
aluvial

E.R.Santos 47 & H.V.M.Parente; E.R.Santos 
173, 904 & C.B.Pereira; Oliveira, FCA et al. 
1733

Xylopia aromatica (Lam.) 
Mart

Pindaíba, 
pimenta-
de-ma-
caco

Árvore Cerrado, cerradão, mata 
de galeria, mata ciliar, 
campo de murundu, 
savana parque, cerrado 
ralo

E.R.Santos 150, 568, 620, 693  & C.B.Pereira; 
C.B.Pereira 83; Oliveira, FCA et al. 1767, 1676, 
1770, 1592;  Mendonça, RC et al. 6157, 6254; 
Fonseca,ML et al. 6342, 6429; 

Xylopia emarginataMart. Pindaíba-
do-brejo

Árvore Mata de galeria E.R.Santos  1177  & C.B.Pereira

APOCYNACEAE

Allamanda sp. ---------- Arbusto Savana Parque Fonseca,ML et al. 6312

Apocynaceae ---------- Liana Cerrado stricto sensu E.R.Santos  335  & C.B.Pereira

Aspidosperma cuspa 
(Kunth) S. F. Blake

Pau-
pereira, 
peroba

Árvore Cerradão, floresta de 
galeria

C.B.Pereira 538; Pereira, BAS & Alvarenga, D. 
3638

Aspidosperma macrcar-
pon Mart.

Pau-
pereira

Árvore Cerrado stricto sensu ----------

Aspidosperma nobile Müll. 
Arg.

---------- Árvore Cerrado stricto 
sensu,área antropizada, 
cerradão

E.R.Santos 882, 971  & C.B.Pereira; H.L.Lemos 
548 & H.V.M.Parente; Fonseca, ML et al. 6236

Aspidosperma pyrifolium 
Mart.

---------- Árvore Floresta estacional Pereira, BAS. 3416

Aspidosperma tomento-
sum Mart.

Pau-
pereira

Árvore Cerrado Guimarães, LL et al. 82

Hancornia speciosa 
Gomes

Mangaba Árvore ou 
arvoreta

Cerradão, cerrado E.R.Santos  638, 965  & C.B.Pereira

Himatanthus drasticus 
(Mart.) Plumel

Pau-de-
leite

Arbusto ou 
árvore

Cerrado ralo, cerrado, 
floresta estacional semi-
decidual aluvial

Fonseca, ML et al. 6057;  Oliveira, FC et al. 
1286

Himatanthus obovatus 
(Müll. Arg.) Woodson

Tiborna-
do-
cerrado, 
pau-de-
leite

Árvore ou 
arbusto

Mata ciliar, mata de 
galeria, cerrado antrop-
izado, cerrado stricto 
sensu, cerrado

E.R.Santos 10 & H.V.M.Parente; C.B.Pereira 
87; E.R.Santos 195, 256, 332, 719, 882, 878,  
& C.B.Pereira;  Mendonça, RC et al. 6198;  
Fonseca, ML et al. 6537

Himatanthus sp. Pau-de-
leite

Árvore 
semi-ciófita

Cerradão Oliveira, FCA et al. 1685, 6277, 1685

Himatanthus sucuuba 
(Spruce ex Mull. Arg.) 
Woodson

Tiborna-
da-mata

Árvore Mata de galeria E.R.Santos  810  & C.B.Pereira

Odontadenia cf. nitida 
(Vahl.) Müll. Arg.

---------- Trepadeira Cerrado Fonseca, ML et al. 6237
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Odontadenia lutea (Vell.) 
Marckgraf

Flor-de-
veado

Liana, sub-
arbusto ou 
arbusto

Cerrado stricto sensu, 
cerrado, campo sujo, 
cerrado ralo

E.R.Santos  1547  & C.B.Pereira; Oliveira, FCA 
et al. 1545;  Fonseca, ML et al. 6079, 6067, 
6227

Prestonia sp1 ---------- Liana Mata de galeria E.R.Santos  374  & C.B.Pereira

Prestonia sp2 ---------- Liana Mata de galeria E.R.Santos  578  & C.B.Pereira

Secondatia densiflora A. 
DC.

---------- Trepadeira Cerradão Oliveira, FCA et al. 1387

Tabernaemontana sp. ---------- Arbusto Campo de murundu Mendonça, RC et al. 6158

AQUIFOLIACEAE

Ilex affinis Gardner Arbusto Mata paludosa H.V.M.Parente, 32 & E.R.Santos  747 & 
C.B.Pereira

ARACEAE

Dracontium sp. ---------- Herbácea Cerrado stricto sensu E.R.Santos  209  & C.B.Pereira

Anthurium croatii Madi-
son.

---------- Herbácea Mata de galeria E.R.Santos  & H.V.M.Parente 48

Spathiphyllum gardneri 
Schott

---------- Herbácea Mata de galeria E.R.Santos 473, 832, 906  & C.B.Pereira

Urospatha sagittifolia 
(Rudge) Schott.

---------- Herbácea Mata paludosa E.R.Santos 750  & C.B.Pereira

Philodendron acutatum 
Schott

Imbé Herbácea 
himiepifita

Mata de galeria ----------

ARALIACEAE

Schefflera morototoni 
(Aubl.) Maguire, Steyerm. 
& Frodin

Man-
diocão

Árvore Cerradão Oliveira, FCA et al. 1689; Pereira, BAS & Alva-
renga, D 3579

Schefflera vinosa (Cham. 
& Schltdl.) Frodin & 
Fiaschi

Mandio-
quinha

Arvoreta, 
árvore ou 
arbusto

Cerrado Oliveira, FCA et al. 1501, 1652; Fonseca, ML 
et al. 6468, 6487

ARECACEAE

Astrocaryum vulgare Mart ---------- Árvore Mata de galeria ----------

Mauritia flexuosa L. f. Buriti Herbácea Mata de galeria E.R.Santos 788  & C.B.Pereira

Mauritiella armata (Mart.) 
Burret

Buritirana Liana Vereda E.R.Santos 327  & C.B.Pereira

Oenocarpus distichus 
Mart.

Bacaba Liana Mata de galeria E.R.Santos 196   & C.B.Pereira

Syagrus comosa (Mart.) 
Mart.

Pati-do-
cerrado

Herbácea Mata de galeria E.R.Santos 156 & C.B.Pereira

Syagrus cocoides Mart. Pati-da-
mata

Herbácea Cerrado antropizado,      
campo cerrado

E.R.Santos 264, 712 & C.B.Pereira

Syagrus petraea(Mart.) 
Becc.

Vassoura, 
licuri

Palmeira 
acaule

Cerrado ralo Fonseca, ML et al. 6048

ARISTOLOCHIACEAE

Holostylis reniformis Duch. Chapéu-
de-couro

Herbácea Cerrado E.R.Santos 967 & C.B.Pereira

ASCLEPIADACEAE

Asclepiadaceae ---------- Herbácea Área antropizada E.R.Santos 353 & C.B.Pereira

Funastrum sp. Herbácea Área antropizada E.R.Santos 354 & C.B.Pereira

Nephradenia acerosa 
Decne

Herbácea Vereda Guimarães, LL et al. 115
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ASTERACEAE

Acanthospermum australe 
(Loefl.)  O. Kuntze

---------- Herbácea Cerradão, beira de 
estrada

E.R.Santos 386, 1050  & C.B.Pereira 

Achyrocline satureioides 
(Lam.) DC. 

---------- Subarbusto Mata de galeria Amaral, AG; Eugênio. CUO & Munhoz, CBR. 
40

Albertinia brailiensis 
Spreng. = vernonia brasil-
iensis (Spreng.)Less.)

---------- Herbácea Cerrado stricto sensu E.R.Santos  463 & C.B.Pereira

Aspilia foliaceae (Spreng) 
Baker

---------- Herbácea Cerrado Aparecida da Silva, M; Pereira, BAS & Alva-
renga, D. 3387

Aspilia sp. ---------- Herbácea Área antrópica, mata   
de galeria

E.R.Santos 700, 728, & C.B.Pereira; 
C.B.Pereira 58.

Ayapana amygdalina 
(Lam.) R.M. King & H. Rob. 

---------- Arbusto Vereda/ cerrado Fonseca, ML et al. 6142

Baccharis gracilis DC. ---------- Herbácea Campo sujo Aparecida da Silva, M.6209

Baccharis subdentata DC. ---------- Subarbusto Campo sujo Aparecida da Silva, M. & Pinheiro, FC. 6984

Chresta sp ---------- Subarbusto ---------- Oliveira, FCA et al. 2295

Chromolaena cf. laevigata 
(Lam.) R.M. King & H. Rob.

---------- Arbusto Vereda Aparecida da Silva, M. 6320

Chromolaena squalida 
(DC.) R. M. King & H. Rob

---------- Arbusto ou 
herbácea

Cerrado stricto sensu, 
mata   de galeria, cer-
radão antropizado

E.R.Santos 371, 397, 424, 625, 885 & 
C.B.Pereira, E.R.Santos; C.B.Pereira 49 
H.V.M.Parente & H.L.Lemos. C.B.Pereira 55.

Cosmos caudatus Kunth 
=Bidens caudata (Kunth.) 
Sch. Bip.

Picão Árvore, 
arvoreta ou 
arbusto

Cerrado, cerrado stricto   
sensu

E.R.Santos  315, 460, 720 & C.B.Pereira. 
C.B.Pereira, 14, 444.

Erechtites hieraciifoliusm 
(L. ) Raf. ex DC.

---------- Herbácea Cerradão E.R.Santos 350 & C.B.Pereira

Eclipta alba (L.) Hassk. ---------- Herbácea 
ou subar-
busto

Cerradão, cerrado  
antropizado, borda de               
buritizal

E.R.Santos 188, 325, 711 & C.B.Pereira

Emilia sonchifolia (L.) DC. Serralha Herbácea Cerrado E.R.Santos 625 & C.B.Pereira

Ichthyothere hirsuta 
Gardner.

---------- Árvore Cerradão E.R.Santos 344 & C.B.Pereira

Ichthyothere 
integrifolia(DC.) Baker

---------- Herbácea Campo sujo/cerrado Aparecida da Silva, M. 6201

Ichthyothere latifolia 
Baker

---------- Arbusto Vereda Fonseca, ML et al. 6507, 6140

Lepidaploa aurea (Mont. 
ex DC) H. Rob.

---------- Subarbusto Cerrado beira de morro Fonseca, ML et al. 6490

Lepidaploa nitens (Gard-
ner) H. Rob.  (= Vernonia 
nitens Gardner) 

---------- Subarbusto Cerrado sensu stricto Fonseca, ML et al. 6134

Lessigianthus durus (Mart. 
ex. DC.) H. Rob

---------- Subarbusto Campo sujo Aparecida da Silva, M. 6190, Fonseca, ML et 
al. 5966

Mikania cordifolia (L.f.) 
Willd.

---------- Herbácea Mata de galeria E.R.Santos  802  & C.B.Pereira; H.V.M.Parente 
42.

Pectis brevipedunculata 
(Gardner) Sch. Bip.

---------- Liana Cerrado  C.B.Pereira 30

Piptocarpha rotundifolia 
(Less.) Baker

---------- Herbácea Mata de galeria C.R.S. Anjos 18
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Plagiocheilus cf. tanacetoi-
des Haenke ex DC.

---------- Herbácea Mata ciliar semidecidua Guimarães, LL et al. 69

Praxelis kleinioides 
(Kunth) Sch. Bip.

---------- Herbácea Cerrado Aparecida da Silva, M. 6546

Pseudobrickellia brasilien-
sis (Spreng.) R.M. king & 
H. Rob. 

---------- Subarbusto Vereda, cerrado, cer-
rado ralo

Fonseca, ML et al. 6060, 6131

Riencourtia oblongifolia 
Gardn.

---------- Subarbusto Cerrado Heringer, FP et al. 4219

Spilanthes nervosa Cho-
dat.

---------- Herbácea Campo limpo Fonseca, ML et al. 1302

Tridax procumbens L. ---------- Arbusto Mata de galeria E.R.Santos  439, 453 & C.B.Pereira

Vernonia ferruginea Less. Assa-
peixe

Herbácea 
ou arbusto

Cerrado E.R.Santos  442 & C.B.Pereira; Oliveira, FCA et 
al. 1595

Tilesia baccata (L.) Pruski Picão Liana Cerradão E.R.Santos 257, 771 & C.B.Pereira

Wunderlichia sp. ---------- Árvore Cerrado/ vereda Oliveira, FCA et al. 1480

BALANOPHORACEAE

Helosis cayennensis (Sw.) 
Spreng.

---------- Arbusto Cerrado stricto sensu E.R.Santos 266 & C.B.Pereira

BEGONIACEAE

Begonia sp. Begonia Árvore Cerrado C.B.Pereira 50, 534

BIGNONIACEAE

Anemopaegma glaucum 
Mart. ex DC.

Catuaba Árvore Cerrado, cerradão E.R.Santos  840, 869 & C.B.Pereira

Anemopoegma arvense 
(Vell.) Stellfeld ex de 
Sousa.

Catuaba Árvore Cerradão E.R.Santos  380 & C.B.Pereira

Arrabidaea brachypoda 
(DC.) Bureau 

---------- Árvore, sub-
arbusto ou 
arbusto

Área antropizada, sa-
vana parque, cerradão

E.R.Santos 1097 & C.B.Pereira; Guimarães, LL 
et al. 139

Arrabidaea sp. ---------- Árvore Cerradão E.R.Santos 870 & C.B.Pereira

Cuspidaria floribunda 
(DC.) A. H. Gentry

---------- Trepadeira Mata Pereira, BAS & Alvarenga, D. 2362

Fridericia  platyphylla 
(Cham.) LG. Lohmann

---------- Arbusto Savana Parque, cer-
radão

Oliveira, FCA et al. 1658; Guimarães, LL et al. 
139

Jacaranda brasiliana 
(Lam.) Pers.

Caroba, 
carobão

Arvoreta ou 
árvore

Cerrado antropizado, 
cerradão, cerrado, 
campo, cerrado sensu 
stricto

E.R.Santos  373, & C.B.Pereira; Oliveira, FCA 
et al. 1522; Fonseca, ML et al. 6286; Gui-
marães, LL et al. 81 

Jacaranda praetermissa 
Sandwith. 

---------- Arbusto Campo cerrado (cerrado 
ralo)

Mendonça, RC et al. 6256

Memora axillaris Burkart 
& K. Schum. 

---------- Arbusto Cerrado Fonseca, ML et al. 6114

Tabebuia aurea (Manso) 
Benth. & Hook. f. ex S. 
Moore.

Caraíba Árvore Mata de galeria E.R.Santos  246 & C.B.Pereira

Tabebuia impetiginosa 
(Mart. ex DC.) Standley.

Ipê-roxo Árvore Cerrado stricto sensu, 
floresta estacional de-
cidual submontana

E.R.Santos  973 & C.B.Pereira; Oliveira, FCA et 
al. 1425

Tabebuia ochracea 
(Cham.) Standley

ipê-ama-
relo

Árvore Mata de galeria E.R.Santos  943 & C.B.Pereira
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Tabebuia serratifolia 
(Vahl) G. Nicholson

ipê-ama-
relo

Árvore Cerrado stricto sensu E.R.Santos  498 & C.B.Pereira

Zeyheria montana Mart. Bolsa-de-
pastor

Árvore Cerrado, cerrado      an-
tropizado

H.L.lemos 811 & H.M.V.Parente; C.B.Pereira 
39; Fonseca, ML et al. 6268

Zeyheria tuberculosa(Vell.) 
Bureau

Ipê-felpu-
do

Árvore Floresta estacional 
semidecídua 

Pereira, BAS & Alvarenga, D. 3627

BOMBACACEAE

Ceiba cf. samauma (Mart.) 
K. Schum.

Painera Árvore Cerradão antropizado E.R.Santos  893 & C.B.Pereira

Eriotheca candolleana (K. 
Schum.) A. Robyns. 

---------- Árvore Cerradão Mendonça, RC et al. 6251

Eriotheca cf. globosa 
(Aubl.) A. Robyns

---------- Herbácea Cerradão antropizado E.R.Santos  135  & C.B.Pereira

Eriotheca gracilipes (K. 
Schum.) A. Robyns.

Algo-
doeiro

Árvore Mata de galeria E.R.Santos  104 & C.B.Pereira

Eriotheca pubescens 
(Mart. & Zucc.) Schott & 
Endl.

Paineira Árvore Cerrado sensu stricto, 
campo cerrado, cerrado 
ralo

Guimarães, LL et al. 31, 41

Pseudobombax minimum 
Carv.-Sobr. & L.P. Queiroz

---------- Arbusto 
áfilo

Cerrado,  campo Oliveira, FCA et al. 1519

Pseudobombax tomen-
tosum (Mart. & Zucc.) A. 
Robyns

Emburuçu Herbácea 
ou arvoreta

 Mata de galeria, cer-
radão, floresta estacio-
nal decidual

E.R.Santos  226, 594 & C.B.Pereira; Oliveira, 
FCA et al. 1599, 1426

BORAGINACEAE

Cordia glabrata (Mart) A. 
DC.

Freijó Liana ou 
árvore

Cerradão, cerrado, mata 
mesofitica

E.R.Santos  596 & C.B.Pereira; Pereira, BAS & 
Alvarenga, D. 3170; Fonseca, ML et al. 6230

Cordia alliodora (Ruiz & 
Pavon) Oken.

Freijó Herbáceo Mata de galeria, cer-
radão

----------

Cordia sellowiana Cham. Freijó Árvore Mata paludosa, mata  
de galeria, mata me-
sofitica

E.R.Santos 748, 824 & C.B.Pereira; 
C.R.S.Anjos 29 & H.V.M.Parente; Pereira, BAS 
& Alvarenga, D. 3158

Cordia trichotoma(Vell.) 
Arráb. ex. Steud.

---------- Árvore Cerrado Oliveira, FCA et al. 1302

Heliotropium filiforme 
Lehm.

---------- Árvore Floresta estacional ----------

Heliotropium indicum L. ---------- Herbácea Mata de galeria ----------

Tournefortia maculata 
Jacq.

---------- Árvore Floresta estacional,     
cerradão, mata ciliar

E.R.Santos 580 & C.B.Pereira

BROMELIACEAE

Ananas ananassoides 
(Baker) L. B. Sm.

Ananás-
de-raposa

Árvore ou 
arbusto

Mata de galeria, cer-
rado

E.R.Santos 38 & H.V.M.Parente; E.R.Santos 
282 & C.B.Pereira

Bromelia karatas L. Croatá Herbácea Cerrado stricto sensu ----------

Encholirion sp. ---------- Herbácea Floresta estacional de-
cidual submontana

Oliveira, FCA et al. 1428

BURSERACEAE

Commiphora leptophloeos 
(Mart.) J.B. Gillett

Falsa-am-
burana, 
cambão

Árvore Floresta estacional 
semidecidual aluvial

Guimarães, LL et al. 14

Protium heptaphyllum 
(Aubl.) Marchand.

Almescla, 
breu

Liana ou 
árvore

Mata de galeria, floresta 
estacional decidual

E.R.Santos 152, 243 & C.B.Pereira; Oliveira, 
FCA et al. 1369, 1341; Fonseca, ML et al. 6199
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Protium spruceanum 
(Benth.) Engler

Breu, 
almécega

Árvore Cerradão, floresta 
de galeria,   floresta 
estacional semidecidual 
aluvial

Fonseca, ML et al. 6216; Mendonça, RC et al. 
6278;  Guimarães, LL et al. 07

Tetragastris altissima 
(Aubl.) Swart

Amescla-
aroeira, 
breu

Árvore Cerradão, floresta 
de galeria,   floresta 
estacional semidecidual 
aluvial, cerradão

E.R.Santos 358 & C.B.Pereira; Oliveira, FCA et 
al. 1567, 1632;  Fonseca, ML et al. 5939, 6202

CABOMBACEAE

Cabomba furcata (Schult) ---------- Arbusto Cerradão E.R.Santos 696  & C.B.Pereira

CACTACEAE

Cereus sp. Manda-
carú

Herbácea Campo de murundu Mendonça, RC et al. 6161

CAESALPINIACEAE

Apuleia leiocarpa (Vogel) 
J. F. Macbr.

Garapiá Herbácea 
ou arbusto

Cerrado stricto sensu,   
cerrado

E.R.Santos 401 C.B.Pereira; C.B.Pereira 05, 
21; Pereira, BAS & Alvarenga, D 3587

Bauhinia angulicaulis 
Harms

---------- Arbusto Cerrado Oliveira, FCA et al. 1593

Bauhinia bombaciflora 
Ducke. 

---------- Arbusto Cerrado, mancha de 
cerradão

Fonseca, ML et al. 6146; Oliveira, FCA et al. 
1526

Bauhinia brevipes Vogel ---------- Arbusto, 
árvore ou 
arvoreta 

Cerrado típico, floresta 
de galeria, cerradão, 
cerrado sensu stricto

Fonseca, ML et al. 6360, 5944; Oliveira, FCA 
et al. 1509

Bauhinia burchellii Benth. ---------- Arvoreta ou 
árvore

Cerrado típico, floresta 
de galeria

Fonseca, ML et al.  6359, 6361

Bauhinia cupulata Benth. ---------- Arbusto Floresta de galeria 
estreita, mata ciliar, 
campo, cerrado

Fonseca, ML et al. 6247, 6261;  Mendonça, 
RC et al. 6246;  Oliveira, FCA et al. 1571;  Gui-
marães, LL et al. 78

Bauhinia curvula Benth. ---------- Arbusto Cerrado Fonseca, ML et al. 6226,  6168

Bauhinia dubia G. Don ---------- Arbusto Cerrado típico Fonseca, ML et al. 6444

Bauhinia glabra Jacq. Miroró Arbusto Cerrado E.R.Santos 381, 419 & C.B.Pereira

Bauhinia mollis (Bong.) D. 
Dietr.

Árvore Floresta estacional 
semidecidual aluvial 
alterada

Oliveira, FCA et al. 1739

Bauhinia platypetala 
Benth.

Miroró Arbusto ou 
árvore

Mata de galeria E.R.Santos  409, 887 & C.B.Pereira

Bauhinia pulchella Benth. Arbusto Campo sujo, cerrado 
ralo, cerrado

Fonseca, ML et al. 6089, 6153

Bauhinia sp1 Miroró Arvoreta Mata de galeria C.B.Pereira 369

Bauhinia sp2 Miroró Arbusto Mata de galeria E.R.Santos 431  & C.B.Pereira

Bauhinia sp3 Miroró Árvore Cerradão E.R.Santos 912 & C.B.Pereira

Bauhinia sp4 Miroró Árvore Cerrado stricto sensu E.R.Santos 764  & C.B.Pereira

Bauhinia sp5 Miroró Árvore Cerrado C.B.Soares 1047 & A.G.Azevedo

Bauhinia sp6 Miroró Árvore ou 
arbusto

Cerradão, cerrado, mata  
de galeria, cerrado 
arenoso antropizado

E.R.Santos 198, 370, 602, 637 & C.B.Pereira; 
C.B.Pereira 84

Bauhinia sp7 Miroró Arbusto ou 
herbácea

Cerrado stricto sensu, 
cerradão

E.R.Santos 441,  928, & C.B.Pereira; 
C.B.Pereira 20

Bauhinia sp8 Miroró Herbácea Mata ciliar C.B.Pereira 367

Bauhinia sp9 Miroró Herbácea Cerradão H.V.M.Parente 12
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Bauhinia sp10 Miroró Árvore Mata de galeria, cer-
radão

E.R.Santos 159, 290,  901 & C.B.Pereira

Bauhinia sp. nov. 1. ---------- Arbusto Cerrado ralo, cerrado Fonseca, ML et al. 6063, 6126;  Oliveira, FCA 
et al. 1498

Bauhinia ungulata L. ---------- Arbusto Floresta de galeria, cer-
rado, cerradão, vereda, 
savana parque, cerrado 
fechado

Oliveira, FCA et al. 1568, 1525, 1529; Fon-
seca, ML et al. 6149, 6163, 6212, 6008, 6232, 
6535; Mendonça, RC et al. 6169

Cassia ferruginea 
(Schrad.) Schrad ex DC.

Chuva-de-
ouro

Árvore Floresta de galeria Pereira, BAS & Alvarenga, D. 3636

Cenostigma macrophyl-
lum Tul.

Quebra-
facão, 
marxibé, 
caneleiro

Árvore ou 
arbusto

Cerradão antropizado,       
mata de galeria, cerrado 
típico, campo sujo, cer-
rado ralo

E.R.Santos 115, 143, 733 & C.B.Pereira; Fon-
seca, ML et al. 6436; Oliveira, FCA et al. 1486, 
1796, 1786

Chamaecrista basifo-
lia (Vogel) H.S. Irwin & 
Barneby

---------- Subarbusto Cerrado sensu stricto Fonseca, ML et al. 5970

Chamaecrista cf. diphylla 
(L.) Greene

---------- Árvore Cerradão antropizado,  
cerrado, cerrado denso,

 E.R.Santos 181, 314, 670, 939 & C.B.Pereira; 
C.B.Pereira 90 

Chamaecrista conferta 
(Benth.) H.S. Irwin & 
Barneby

---------- Subarbusto Cerrado Fonseca, ML et al. 6156

Chamaecrista desvauxii 
(Collad.) Killip

---------- Subarbusto Cerrado, cerrado ralo, 
campo sujo, vereda

Fonseca, ML et al. 6117;  Oliveira, FCA et al. 
1492, 1831, 1750

Chamaecrista flexuosa (L.) 
Greene

---------- Árvore ou 
subarbusto

Cerrado stricto sensu,    
campo cerrado, vereda

E.R.Santos 264, 312, 436, 752, 764 & 
C.B.Pereira; H.V.M.Parente 25; Fonseca, ML et 
al. 5995

Chamaecrista kunthiana 
(Schltdl. & Cham.) H.S. 
Irwin & Barneby

---------- Herbácea Vereda Fonseca, ML et al. 6016

Chamaecrista ramosa (Vo-
gel) H.S. Irwin & Barneby

---------- Subarbusto Campo inundável,  cer-
rado, vereda

Oliveira, FCA et al. 1649;  Fonseca, ML et al.  
6130

Chamaecrista orbicu-
lata (Benth.) H. S. Irwin & 
Barneby.

Pataca Árvore Cerradão antropizado E.R.Santos 839  & C.B.Pereira

Chamaecrista planaltoana 
(Harms) H.S. Irwin & 
Barneby

---------- Arbusto Cerrado Oliveira, FCA et al. 1552

Chamaecrista trichopoda 
(Benth.) Britton & Rose ex 
Britton & Killip

---------- Herbácea Cerrado típico Fonseca, ML et al.  6439

Copaifera depilis depilis ---------- Arbusto Campo cerrado, cerrado 
ralo, vereda

Guimarães, LL et al. 102

Copaifera langsdorffii 
Desf.

Pau 
d'óleo

Arbusto Mata de galeria E.R.Santos 1014, 1074 & C.B.Pereira

Copaifera martii Hayne 
var rigida (Benth.) Ducke

---------- Arbusto Savana parque Oliveira, FCA et al. 1695

Davilla aymardii Fraga.  ---------- Arbusto Cerrado sensu stricto Fonseca, ML et al. 6032

Dimorphandra gardneri-
ana Tul.

Faveiro Árvore Mata de galeria, mata 
seca, cerrado, cerradão, 
cerrado típico

E.R.Santos 527, 900, 979 & C.B.Pereira; 
C.B.Pereira 12, 52; Fonseca, ML et al. 6365, 
6465, 6344, 6278,6522, 6373, 6395; Oliveira, 
FCA et al. 1782, 1799 Guimarães, LL et al. 92
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Hymenaea courbaril L. Jatobá-
da-mata

Arbusto ou 
herbácea

Cerrado, cerradão E.R.Santos 346, 418 & C.B.Pereira; Gui-
marães, LL et al. 99

Hymenaea maranhensis 
Lee & Langenh.

Árvore Arbusto Cerrado stricto sensu, 
cerradão

E.R.Santos 467 & C.B.Pereira; C.B.Pereira 19

Hymenaea stignocarpa 
Mart. ex Hayne

Jatobá Árvore Área antropizada, cer-
radão, cerrado

Guimarães, LL et al. 58;  Fonseca, ML et al. 
6167

Phanera glabra  Jacq. ---------- Trepadeira Mata ciliar semidecidua Mendonça, RC et al. 6221

Phanera outimouta (Aubl.) 
L.P. Queiroz

---------- Trepadeira Mata ciliar Mendonça, RC et al. 6243

Sclerolobium aureum 
(Tul.) Benth. [= Tachigali 
aurea Tul.]

Tatarema Arbusto Cerrado E.R.Santos 332, 416 & C.B.Pereira; Oliveira, 
FCA et al. 1600, 1432, 1611, 1837; Fonseca, 
ML et al. 6510, 6543

Sclerolobium paniculatum 
Vogel.

Cacham-
orra

Arbusto Mata de galeria, cer-
rado

E.R.Santos 368, 1053 & C.B.Pereira

Senna alata (L.) Roxb. Mata-
pasto

Árvore Cerrado, cerrado 
pedregoso, cerrado 
antropizado, cerrado 
stricto sensu

E.R.Santos 117, 157, 261, 716 & C.B.Pereira; 
C.B.Pereira, 82

Senna cana (Nees & 
Mart.) H. S. Irwin & Bar-
neby

São-joão Árvore ou 
arbusto

Cerradão, cerrado 
stricto sensu, campo 
sujo, cerrado ralo

E.R.Santos  481, 492, 525,  925 & C.B.Pereira 
06; Fonseca, ML et al. 6082

Senna corifolia (Benth.) I. 
& B. var corifolia 

---------- Arbusto Cerrado Aparecida da Silva, M & Nunes de Jesus, G. 
2947

Senna rugosa (G. Don.) H. 
S. Irwin & Barneby

Cabo-
verde, 
fedegoso

Herbácea 
ou arbusto

Mata de galeria, cer-
rado

E.R.Santos 729 & C.B.Pereira; Fonseca, ML et 
al. 6043

Senna silvestris (Vell.) H. S. 
Irwin & barneby.

---------- Herbácea Área de várzea E.R.Santos 763 & C.B.Pereira; H.V.M.Parente 
11; Oliveira, FCA et al. 1570

Senna sp. ---------- ---------- ---------- ----------

Senna velutina (Vogel) 
H.S. Irwin & Barneby

Arbusto Savana parque, cerrado 
típico, cerrado, cer-
radão, cerrado denso, 
campo

Oliveira, FCA et al. 1691, 1722, 1836, 1437;  
Fonseca, ML et al. 6364, 6458, 6331, 6541, 
6512

Tachigali rubiginosa 
(Mart. ex. Tul.) Oliveira-
Filho

Carvoeiro Árvore Cerrado típico, cerradão Oliveira, FCA et al. 1781, 1553, 1812; Fon-
seca, ML et al. 6389

Tachigali subvelutina 
(Benth.) Oliveira - Filho

Carvoeiro Árvore Cerrado alto, campo 
cerrado

Oliveira, FCA et al. 1575, 1376;  Guimarães, 
LL et al. 106; Fonseca, ML et al. 6173, 6267; 
Mendonça, RC et al. 6199

Tachigali vulgaris L.F. 
Gomes da Silva & H.C. 
Lima (=Sclerolobium 
paniculatum var. subve-
lutinum Benth.)

Carvoeiro Árvore Floresta de galeria est-
reita, cerrado denso

Oliveira, FCA et al 1375

CAMPANULACEAE

Centropogon cornutus (L.) 
Druce.

---------- Árvore Mata de galeria E.R.Santos 516, 902, 947 & C.B.Pereira

Pratia sp. ---------- Árvore Mata de galeria E.R.Santos  941 & C.B.Pereira

CARYOCARACEAE
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Caryocar brasiliense 
Cambess.

Pequi Árvore Mata de galeria E.R.Santos  103 & C.B.Pereira

Caryocar coriaceum 
Wittm.

Pequi Árvore Cerrado alto,  campo, 
cerrado típico

Oliveira, FCA et al. 1576, 1453, 1534

CARYOPHYLLACEAE

Polycarpaea corymbosa 
(L.) Lam.

Herbácea Cerrado ralo Fonseca, ML et al 6050; Oliveira, FCA 2293

CECROPIACEAE

Cecropia pachystachya 
Trécul

---------- Árvore Pastagem E.R.Santos   & C.B.Pereira

CELASTRACEAE

Maytenus rigida Mart. ---------- Árvore ---------- Pereira, BAS & Alvarenga, D. 3570

CHRYSOBALANACEAE

Couepia grandiflora 
(Mart. & Zucc.) Benth. ex 
Hook. f. 

---------- Arbusto Cerrado Fonseca, ML et al. 6099, 6040

Exellodendron cordatum 
(Hook. f.) Prance

---------- Arbusto Cerrado Fonseca, ML et al. 6488

Hirtella ciliata Mart. & 
Zucc.

---------- Arbusto Cerradão Oliveira, FCA et al. 1378; Pereira, BAS & Alva-
renga, D. 3566

Hirtella glandulosa 
Spreng.

Pau-
pombo

Árvore ou 
arbusto

Cerrado E.R.Santos  665, 674 & C.B.Pereira; Mendon-
ça, RC et al. 6145

Hirtella gracilipes (Hook. 
f.) Prance

Mucura-
na-azeito-
na

Árvore ou 
arbusto

Cerradão, floresta esta-
cional semidecidual

Oliveira, FCA et al. 1292, 1674; Mendonça, RC 
et al. 6179

Licania sp1 ---------- Arbusto Cerrado stricto sensu  C.B.Pereira, E.R.Santos & C.R.Brito 606 

Licania sp2 ---------- Árvore Mata ciliar G.C.Cavalcante 361 & C.B.Pereira

Licania sp3 ---------- Arbusto Cerrado stricto sensu E.R.Santos  464 & C.B.Pereira

Parinari obtusifolia Hook. 
f.

Fruta-de-
ema

Subarbusto Campo sujo, cerrado 
ralo, cerrado

Fonseca, ML et al. 6077;  Aparecida da Silva, 
M. 6639

CLUSIACEAE

Clusia sp. ---------- Trepadeira Floresta de galeria 
estreita

Guimarães, LL et al. 61

Coraipa densifolia Mart. 
ssp densifolia

---------- Árvore Floresta estacional 
semidecidual aluvial

Oliveira, FCA et al. 1631

Garcinia brasiliensis Mart. 
[=Rheedia (Mart.) Planch 
& Triana]

---------- Arvoreta 
heliófila

Floresta estacional 
semidecidual

Mendonça, RC et al. 6153

Kielmeyera coriacea Mart. 
& Zucc.

Pau-santo Herbácea 
ou arbusto

Cerrado E.R.Santos 520 & C.B.Pereira; Fonseca, ML et 
al. 6108

Kielmeyera  lathrophyton 
Saddi

Pau-santo Árvore Mata de galeria, cer-
rado típico

E.R.Santos 736 & C.B.Pereira; Oliveira, FCA et 
al. 1801

Kielmeyera  rubriflora 
Camb.

---------- Arbusto 
escandente

Mata de galeria E.R.Santos 378, 424, 501  &  C.B.Pereira

Kielmeyera speciosa A. 
St.-Hil.

Pau-santo Árvore Cerrado Fonseca, ML et al. 6120

Platonia insignis Mart. Bacuri Árvore ou 
arbusto

Cerrado, cerradão, mata 
de galeria, cerrado 
stricto sensu

E.R.Santos 528, 567, 623, 924 & C.B.Pereira; 
E.R.Santos, H.V.M.Parente 05

Rheedia gardneriana 
Planch. & Triana

---------- Árvore Cerrado E.R.Santos  413 & C.B.Pereira

FAMÍLIA/ESPÉCIE
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Vismia cf. brasiliensis 
Choisy

---------- Arbusto 
escandente

Mata  de galeria E.R.Santos  914  &  C.B.Pereira

Vismia decipiens Cham. & 
Schltdl.

---------- Arbusto Cerradão Oliveira, FCA et al. 1390

Vismia guianensis (Aubl.) 
Choisy

---------- Árvore ou 
arbusto

Mata de galeria, cer-
radão

E.R.Santos 304, 345, 740  &  C.B.Pereira; 
G.C.Cavalcante 361 & C.B.Pereira

COCHLOSPERMACEAE

Cochlospermum regium 
(Mart. &  Schrank.) Pilger.

Algodão-
bravo

Árvore ou 
arbusto

Mata de galeria, cer-
radão, cerrado, cerrado 
típico

E.R.Santos  248, 382  &  C.B.Pereira; Fonseca, 
ML et al. 6164, 6185; Oliveira, FCA et al. 
1454, 1604

COMBRETACEAE

Buchenavia tomentosa 
Eichler.

Mirindi-
ba, piá-
banheira

Herbácea 
ou árvore

Mata de galeria, mata 
ciliar, cerrado, cer-
rado rupestre, floresta 
de galeria, campo de 
murundu

E.R.Santos  356 &  C.B.Pereira; C.B.Pereira 77; 
Fonseca, ML et al. 6228, 6280; Oliveira, FCA 
et al. 1677, 1721;  Guimarães, LL et al. 60; 
Mendonça, RC et al. 6162, 6216

Combretum cf. mellifluum 
Eichler

---------- Trepadeira 
heliófila

Floresta estacional 
semidecidual aluvial

Oliveira, FCA et al. 1283

Combretum discolor Taub. ---------- Arbusto Cerrado sensu stricto, 
cerradão, cerrado típico

Fonseca, ML et al. 5947, 6116; Oliveira, FCA 
et al. 1798

Combretum duarteanum 
Camb.

Vaqueta Arvoreta, 
árvore ou 
arbusto

Cerrado, cerrado stricto   
sensu, cerrado denso, 
mata ciliar

E.R.Santos  69,  564, 621,  673 &  C.B.Pereira; 
Fonseca, ML et al.  6524;  Pereira, BAS & 
Mecenas VV. 2300

Combretum lanceolatum 
Pohl ex. Eichler.

Vaqueta Herbácea Mata de galeria, mata 
ciliar

E.R.Santos  835, 909  &  C.B.Pereira

Combretum laxum Jacq. ---------- Trepadeira ---------- D. Alvarenga e V. Perdição. 930

Combretum leprosum 
Mart.

Vaqueta Árvore, 
arbusto ou 
arvoreta

Cerrado stricto sensu,   
cerrado, cerradão

E.R.Santos 41, 402, 497, 664, 684, 978 
&  C.B.Pereira; C.B.Pereira 70; C.B.Pereira, 
E.R.Santos 603 & C.R.Brito

Terminalia argentea Mart. Capitão-
do-  cam-
po

Herbacea 
escandente, 
árvore

Cerrado, floresta es-
tacional semidecidual 
aluvial

E.R.Santos 628  &  C.B.Pereira; Oliveira, FCA 
et al. 1279

Terminalia cf. lucida Hoff-
manns. Ex Mart. 

Capitão Árvore 
heliófila

Mata ciliar semidecídua, 
floresta de galeria

Guimarães, LL et al. 66; Mendonça, RC et al.  
6213

COMMELINACEAE

Commelina benghalensis 
L.

Trapo-
eraba

Liana Mata de galeria E.R.Santos  956  &  C.B.Pereira

Commelina sp. Trapo-
eraba

Herbácea Mata de galeria C.B.Pereira 02

CONNARACEAE

Connarus suberosus Plan-
chon.

Pau-de-
brinco, 
galinha-
choca, 
bico de-
papagaio

Liana ou 
arvoreta

Mata de galeria, floresta 
estacional semidecidual 
aluvial, cerrado, campo, 
cerradão

E.R.Santos  406  &  C.B.Pereira; Oliveira, FCA 
et al. 1284, 1610; Guimarães, LL et al. 32

Rourea induta Planchon. Con-
gonha-de-
tropeiro

Liana ou 
arbusto

Cerradão, cerrado sensu 
stricto, cerrado alto, 
campo cerrado

E.R.Santos 360  &  C.B.Pereira; Mendonça, RC 
et al. 6262, 6197; Oliveira, FCA et al. 1348, 
1380, 1268, 1318; Guimarães, LL et al. 121, 
33

CONVOLVULACEAE

Cuscuta sp. ---------- Liana Mata ciliar   C.B.Pereira 59

FAMÍLIA/ESPÉCIE
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Evolvulus niveus Mart. ---------- Herbácea Cerrado, Campo limpo Oliveira, FCA et al. 2292

Ipomoea quamoclit L. ---------- Liana Cerradão   C.B.Pereira 422

Ipomoea sp1 ---------- Herbácea Mata de galeria E.R.Santos  151, 235 &  C.B.Pereira

Ipomoea sp2 ---------- Herbácea Mata de galeria E.R.Santos  235  &  C.B.Pereira

Ipomoea cf. grandifolia 
(Dammer) O´Donell

---------- Liana Cerrado stricto sensu E.R.Santos  233  &  C.B.Pereira

Ipomoea ramosissima 
(Poir.) Choisy

---------- Liana Cerrado antropizado E.R.Santos  554 &  C.B.Pereira

Ipomoea squamisepala O' 
Donell

---------- Arbusto 
heliófito

Cerrado Fonseca, ML et al. 6190

Maripa reticulata Ducke ---------- Árvore ou 
trepadeira

Cerrado ralo, savana 
parque

Fonseca, ML et al. 6426, 6546

Indeterminada ---------- Herbacea Capoeira C.B.Pereira  448  

COSTACEAE

Costus spiralis(Jacq.) 
Roscoe.

Cana-de-
macaco

Herbácea Cerrado em beira de 
lago, campo cerrado

H.V.M.Parente, 20; E.R.Santos 969 & 
C.B.Pereira

CUCURBITACEAE

Cayaponia crugeri (Nau-
din) Cogn.

---------- Herbácea Aquática E.R.Santos 761 & C.B.Pereira

Cayaponia sp. ---------- Herbácea Mata de galeria C.B.Pereira, 73

Melothria sp. ---------- Herbácea Aquática D.B.Pereira, 02

CYATHEACEAE

Cyathea sp. Herbácea Mata de galeria E.R.Santos 930 & C.B.Pereira

CYPERACEAE

Ascolepis brasiliensis 
(Kunth.) Benth. & C.B. 
Clarke. 

---------- Herbácea Vereda, mata ciliar Oliveira, FCA et al. 1336

Bulbostylis conifera 
(Kunth) C.B. Clarke.

---------- Herbácea Vereda Guimarães, LL et al. 116; Oliveira, FCA et al. 
1321

Bulbostylis paradoxa 
(Spreng.) Lindm.

Barba-de-
bode

Herbácea Mata de galeria, mata 
ciliar, cerrado

E.R.Santos 584 & C.B.Pereira;D.B.Pereira 05; 
Oliveira, FCA et al. 1548

Cyperus haspan L. ---------- Herbácea Mata ciliar Mendonça, RC et al. 6231

Cyperus sp1 ---------- Herbácea Mata ciliar E.R.Santos 218 & C.B.Pereira; D.B.Pereira 08

Cyperus sp2 ---------- Herbácea Mata de galeria D.B.Pereira, 10

Cyperus sp3 ---------- Herbácea Cerrado E.R.Santos 604 & C.B.Pereira

Oxycaryum cubense (Po-
epp. & Kunth) Lye.

Baceiro Herbácea Mata de galeria E.R.Santos 790 & C.B.Pereira

Cyperus esculentus L. Tiririca Herbácea Borda de cerradão E.R.Santos 166, 611 & C.B.Pereira

Cyperus luzulae (L.) Rottb. 
ex Retz.

Tiririca Herbácea Mata de galeria E.R.Santos 469, 898 & C.B.Pereira

Cyperus surinamensis Tiririca Herbácea Margem ribeirão São 
João

E.R.Santos 759 & C.B.Pereira

Eleocharis cf. nudipes 
(Kunth) Palla

---------- Herbácea Cerrado stricto sensu E.R.Santos 207 & C.B.Pereira

Fimbristylis sp. ---------- Herbácea Mata de galeria, cer-
rado

E.R.Santos 789 & C.B.Pereira; E.R.Santos 23 & 
H.V.M.Parente

Fuirena umbellata Rottb. ---------- Herbácea Mata de galeria E.R.Santos 468, 899 & C.B.Pereira;  H.L.Lemos 
543 & H.V.M.Parente

Killinga pumila Michx. ---------- Herbácea Mata ciliar Mendonça, RC et al.  6241
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Lagenocarpus rigidus 
(Kunth.) Nees

---------- Herbácea Vereda Mendonça, RC et al. 6268

Rynchospora albiceps 
Kunth.

---------- Herbácea Vereda Oliveira, FCA et al. 1405

Rhynchospora cf. barbata 
(Vahl) Kunth

---------- Herbácea Savana parque Oliveira, FCA et al. 1670

Rhynchospora confinis 
(Nees) C.B. Clarke

---------- Herbácea Campo alagado, floresta 
estacional semidecidual 
aluvial, savana parque

Oliveira, FCA et al. 1754, 1699

Rhynchospora globosa 
(Kunth) Roem. & Schult. 

---------- Herbácea Vereda Oliveira, FCA et al. 1816, 1322, 1404

Rhynchospora nervosa 
(Vahl.) Böeckeler.

Capim-
estrela

Herbácea Mata de galeria E.R.Santos 948 & C.B.Pereira

Rhynchospora sp. ---------- Herbácea Mata de galeria C.B.Pereira, 470

Scleria melaleuca Rchb. Tiririca Herbácea Cerrado stricto sensu E.R.Santos 518 & C.B.Pereira

Scleria sp1 ---------- Herbácea Mata de galeria E.R.Santos 955 & C.B.Pereira

Scleria sp2 ---------- Árvore Mata de galeria E.R.Santos 92, 566 & C.B.Pereira

Scleria sp3 ---------- Árvore Cerrado, cerrado stricto   
sensu mata de galeria 

E.R.Santos 51, 499, 517 & C.B.Pereira; 
H.L.Lemos 535 & H.M.V.Parente

Scleria sp4 ---------- Arbusto Cerrado, cerradão, cer-
rado stricto sensu mata 
ciliar

E.R.Santos  376, 400, 466, 489, 505, 583 & 
C.B.Pereira; C.B.Pereira 04.

Scleria sp5 ---------- Liana Mata de galeria E.R.Santos 405,511, 23, 618 & C.B.Pereira

Scleria sp6 ---------- Liana Cerradão E.R.Santos 215, 318 & C.B.Pereira

DAVALLIACEAE

Nepholepsis sp. ---------- Herbácea Mata de galeria E.R.Santos 543 & C.B.Pereira

DICHAPETALACEAE

Tapura amazonica Poepp. 
& Endl.

---------- Liana Mata de galeria E.R.Santos 453 & C.B.Pereira; Oliveira, FCA et 
al. 1679

DILLENIACEAE

Curatella americana L. Sambaí-
ba, lixeira

Árvore ou 
arvoreta

Cerradão, cerrado 
stricto sensu,  savana 
parque

E.R.Santos 205, 668 & C.B.Pereira; Mendon-
ça, RC et al. 6146; Oliveira, et al. 1622

Davilla aymardii Fraga.  ---------- Arbusto Cerrado sensu stricto Fonseca, ML et al. 6032

Davilla elliptica A.St.-Hil. Sam-
baibinha, 
lixeirinha

Árvore ou 
arbusto

Mata de galeria, cer-
radão, savana parque, 
cerrado

E.R.Santos 199, 292,   & C.B.Pereira; Oliveira, 
FCA et al. 1594,1583, 1520

Davilla grandifolia Mart. Lixeirinha Arvoreta Cerrado, cerradão Oliveira, FCA et al. 1609

Davilla nitida (Vahl) 
Kubitzki

Cipó-
de-fogo, 
lixeirinha

Trepadeira Cerrado alto, cerradão 
alterado, floresta es-
tacional semidecidual, 
savana parque, campo 
de murundu

Oliveira, FCA et al. 1555, 1624, 1618,1277; 
Mendonça, RC et al. 6155, 6166, 6252, 6173

Doliocarpus brevipedicel-
latus Garcke

---------- Trepadeira Floresta de galeria Oliveira, FCA et al. 1368

Doliocarpus dentatus 
(Aubl.) Standley.

Sambaib-
inha

Árvore Cerradão antropizdo, 
floresta de galeria

E.R.Santos  310 & C.B.Pereira; Mendonça, RC 
et al. 6180

DIOSCOREACEAE

Dioscorea cf. trifida L. ---------- Arbusto Cerrado C.B.Pereira, E.R.Santos 608 & C.R.Brito

Dioscorea sp. ---------- Arbusto Cerrado E.R.Santos 565 & C.B.Pereira
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Dioscorea orthogoneura 
Uline & Hochr. 

---------- Trepadeira Cerradão Mendonça, RC et al. 6248

DROSERACEAE

Drosera sp. ---------- Herbácea Savana Parque Oliveira, FCA et al. 1589

DRYOPTERIDACEAE

Bolbitis serratifolia (Kaulf) 
Schott.

---------- Herbácea Mata de galeria E.R.Santos 449 & C.B.Pereira

Anemia phyllitidis (L.) ---------- Herbácea Mata de galeria E.R.Santos 455 & C.B.Pereira

EBENACEAE

Diospyros burchelli  Hiern ---------- Árvore Cerrado sensu stricto,  
cerrado alto

Oliveira, FCA et al. 1360

Diospyros ebenaster Retz. ---------- Arbusto ---------- Mendonça, RC et al. 4078

Diospyros hispida A. DC. Olho-de-
boi-do 
cerrado

Arbusto ou 
árvore

Cerrado antropizado   
Cerrado, cerrado stricto  
sensu, cerradão antrop-
izado

E.R.Santos 216, 252, 663 & C.B.Pereira

Diospyros sericea A. DC. Fruto-de-
tucano

Arbusto ou 
árvore

Cerradão E.R.Santos 601 & C.B.Pereira; Mendonça, RC 
et al. 6288

ELAEOCARPACEAE

Sloanea cf. guianensis 
(Aubl.) Benth. 

---------- Árvore Floresta de galeria Pereira, BAS & Alvarenga, D. 3700

ERIOCAULACEAE

Actinocephalus bongardi 
(A. St.-Hil.) Sano

---------- Herbácea Vereda, cerrado Fonseca, ML;  et al. 6136; Oliveira, FCA et al. 
1469

Comanthera xeranthe-
moides (Bong.) L.R. Parra 
& Giul. [= Syngonanthus 
xeranthemoides (Bong.) 
Ruhland]

---------- Herbácea Vereda Oliveira, FCA et al. 1323, 1334

Paepalanthus elongatus 
Körn.

---------- Herbácea Vereda, campo Fonseca, ML et al. 6026; Oliveira, FCA et al. 
1406; Aparecida da Silva, M et al. 1995

Philodice hoffmannseggii 
Mart. 

---------- Herbácea Savana parque Oliveira, FCA et al. 1590, 1615

Syngonanthus caulescens 
(Poir.) Ruhland

---------- Herbácea Campo alagado,  flo-
resta estacional semide-
cidual aluvial

Oliveira, FCA et al. 1753

Syngonanthus fertilis 
(Körn.) Ruhland

---------- Herbácea Campo inundável,  cer-
rado

Oliveira, FCA et al. 1636

Syngonanthus gracilis 
(Bong.) Ruhland

---------- Herbácea Savana Parque, vereda Oliveira, FCA et al. 1588,1451; Fonseca, ML et 
al. 5989

Syngonanthus nitens 
(Bong.) Ruhland

---------- Herbácea Vereda Mendonça, RC et al. 6266; Oliveira, FCA et al. 
1463

ERYTHROXYLACEAE

Erythroxylum betulaceum 
Mart.

---------- Subarbusto Campo cerrado, cerrado    
ralo, vereda

Guimarães, LL et al. 100

Erythroxylum daphnites 
Mart.

---------- Arbusto Mata de galeria, cer-
radão, mata ciliar

E.R.Santos 679, 807 & C.B.Pereira; Pereira, 
BAS 2248

Erythroxylum engleri O. E. 
Schulz

---------- Herbácea 
ou arbusto

Área antropizada, cer-
radão

E.R.Santos   699 & C.B.Pereira; Oliveira, FCA 
et al. 1269

Erythroxylum pruinosum 
O. E. Schulz

---------- Herbácea cerradão E.R.Santos   167 & C.B.Pereira
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Erythroxylum suberosum 
A.St. Hil.

Mercúrio-
do-campo

Arbusto ou 
arvoreta

Mata de galeria, cer-
rado, vereda

E.R.Santos  573 & C.B.Pereira; Oliveira, FCA et 
al. 1418

Erythroxylum subrotun-
dum A. St.Hil.

---------- Arbusto ou 
arvoreta

Floresta estacional 
semidecidual, pasto,   
cerradão

Mendonça, RC et al. 6172; Oliveira, FCA et al 
1293

Erythroxylum sp1 Mercúrio-
do-campo

Herbácea Área antropizada, cer-
radão

 E.R.Santos 644 & C.B.Pereira; C.B.Pereira, 
697

Erythroxylum sp2 Mercúrio-
do-campo

Árvore Cerradão E.R.Santos  571 & C.B.Pereira

EUPHORBIACEAE

Acalypha sp. ---------- Herbácea Cerrado stricto sensu 
antropizado

E.R.Santos 86 & C.B.Pereira

Alchornea discolor Poepp. ---------- Árvore Campo de murundu Mendonça, RC et al. 6160

Alchornea glandulosa 
Poepp. & Rendle

Tanheiro Árvore Mata ciliar semidecídua Guimarães, LL et al. 65

Chaetocarpus echinocar-
pus (Baill.) Ducke

---------- Árvore Cerradão Fonseca, ML et al. 6387

Chamaesyce hirta ( L.) 
Millsp.

---------- Herbácea Cerradão E.R.Santos  281 & C.B.Pereira

Chamaesyce potentilloides 
(Boiss.) Croizat

---------- Herbácea Cerrado sensu stricto/ 
cerrado alto

Oliveira, FCA et al. 1361; Guimarães, LL et al. 
104

Cnidoscolus urens ( L.) 
Arthur.

Cansan-
ção

Herbácea Cerrado antropizado E.R.Santos 708 & C.B.Pereira

Croton sp1 ---------- Árvore Mata de galeria, cer-
radão antropizado

E.R.Santos 137, 219, 688, 737, 934, 
C.B.Pereira & C.R.Brito; E.R.Santos 07 & 
H.V.M.Parente; C.B.Pereira, 45

Croton sp2 ---------- Herbácea Mata de galeria, área 
antropizada

E.R.Santos   249, 698 & C.B.Pereira

Croton sp3 ---------- Herbácea Mata de galeria E.R.Santos 177 & C.B.Pereira

Croton sp4 ---------- Herbácea Cerrado, cerrado    an-
tropizado

E.R.Santos 133, 966 & C.B.Pereira;E.R.Santos 
605, C.B.Pereira & C.R.Brito

Croton urucurana Baill. Sangra-
d'água

Arbusto ou 
herbácea

Cerrado stricto sensu,   
cerrado antropizado

E.R.Santos  675, 710 & C.B.Pereira

Dalechampia sp. ---------- Herbácea Cerrado Oliveira, FCA et al. 1547

Euphorbia hyssopifolia L. ---------- Arbusto Cerrado stricto sensu E.R.Santos  465 & C.B.Pereira

Euphorbia heterophylla L. ---------- Arbusto Cerrado cerrado     an-
tropizado

E.R.Santos  306 & C.B.Pereira

Hyeronima alchorneoide-
sAllemão

---------- Árvore Vereda Oliveira, FCA et al. 1415

Jatropha elliptica (Pohl) 
Müll. Arg.

Batata-
de-lagarto

Árvore Mata de galeria E.R.Santos  191 & C.B.Pereira

Mabea fistulifera Mart. ---------- Árvore ou 
arvoreta

Mata de galeria, cer-
radão 

E.R.Santos   680 & C.B.Pereira; E.R.Santos 35 
& H.V.M.Parente; Fonseca, ML et al. 6381, 
6533

Mabea inodora S. Moore. ---------- Arbusto ou 
árvore

Mata ciliar semidecídua, 
floresta estacional semi-
decidual aluvial

Mendonça, RC et al. 6220; Oliveira, FCA et al. 
1278

Manioht anomalaPohl. Mandi-
oca-de-
índio

Arbusto Mata ciliar Heringer, EP et al. 5958

Manihot sp1 ---------- Árvore Mata de galeria E.R.Santos  94 & C.B.Pereira

Manihot sp2 ---------- Árvore Mata de galeria E.R.Santos  739 & C.B.Pereira
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Manihot sp3 ---------- Herbácea Mata de galeria E.R.Santos 314 & C.B.Pereira

Maprounea guianensis 
(Aubl.)  

---------- Herbácea Cerradão E.R.Santos 797 & C.B.Pereira

Margaritaria nobilis L.f. ---------- Árvore ou 
arbusto

Mata de galeria, mata 
mesofitica

E.R.Santos 292 & C.B.Pereira; Mendonça, RC 
et al. 3923; Fonseca, ML et al. 6304

Richeria grandis Vahl. Pubeiro Liana ou 
árvore

Cerradão, vereda E.R.Santos 485 & C.B.Pereira; Oliveira, FCA et 
al. 1409

Sapium glandulatum 
(Vell.) Pax.

---------- Árvore Cerrado stricto sensu,  
cerrado

E.R.Santos 118 & C.B.Pereira; H.V.M.Parente 
21 

Sebastiania brasiliensis 
Spreng.

---------- Arvoreta Floresta de galeria, cer-
rado pedregoso

Mendonça, RC et al. 6272; Oliveira, FCA et al, 
1308

Sebastiania cf. salicifolia 
(Mart.) Pax. 

---------- Herbácea Vereda Oliveira, FCA et al. 1331

Sebastiania corniculata ( 
Vahl.) Mull. Arg.

---------- Árvore Cerrado stricto sensu E.R.Santos 974  & C.B.Pereira

Sebastiania hispida 
(Mart.) Pax

---------- Subarbusto Mata ciliar Pereira, BAS & Mecenas, VV.2170

Sebastiania sp1. ---------- Árvore Cerrado antropizado, 
cerradão antropizado 

E.R.Santos 952 & C.B.Pereira; C.B.Pereira 27

Sebastiania sp2. ---------- Herbácea 
prostada

Cerrado arenoso E.R.Santos 607  & C.B.Pereira

FABACEAE

Abrus sp. ---------- Herbácea 
prostada

Cerradão antropizado E.R.Santos 283  & C.B.Pereira

Acosmium dasycarpum 
(Vogel) Yakovl. 

Para-tudo Árvore Cerrado, cerrado stricto   
sensu

E.R.Santos  491 & C.B.Pereira; H.L.Lemos 812 
H.V.M.Parente; C.B.Pereira 07

Acosmium nitens (Vog.) 
Yak.

---------- Árvore Floresta de galeria 
inundável

Aparecida da Silva, M et al. 4203

Andira cordata Arroyo ex 
R.T. Penn. & H.C. Lima

Angelim Árvore Cerrado Oliveira, FCA et al. 1795

Andira cujabensis Benth. Angelim-
do-cerra-
do

Liana ou 
árvore

Cerradão, campo cer-
rado, campo murundu, 
savana parque cerrado 
típico

E.R.Santos 383  & C.B.Pereira; Mendonça, RC 
et al. 6196, 6167; Fonseca, ML et al. 6283, 
6394, 777; Oliveira, FCA et al. 1706, 1845, 
1761; Guimarães, LL et al. 98

Andira vermifuga Mart. ex 
Benth.

Angelim, 
mata-
barata

Liana ou 
árvore

Cerrado, mata ciliar,     
cerradão

E.R.Santos 387, 1011 & C.B.Pereira; 
C.B.Soares 1049 & A.G.Azevedo

Arachis sp1. Amen-
doinzinho

Herbácea Mata de galeria E.R.Santos 395  & C.B.Pereira

Arachis sp2. Amendo-
im-bravo

Liana Cerradão E.R.Santos 388 & C.B.Pereira

Bowdichia virgilioi-
desKunth.

Sucupira-
preta

Herbácea Cerradão, cerrado,         
cerrado antropizado

E.R.Santos 85, 385, 555 & C.B.Pereira

Cajanus cajan (L.) Millsp. Feijão-
guandú

Herbácea Cerrado E.  R. Santos   678 & C.B.Pereira; C.B.Pereira 
22

Camptosema ellipticum  
(Desv.) Benth.

---------- Subarbusto Floresta estacional 
semidecidual

Oliveira, FCA et al. 1629

Camptosema scarlatium 
(Mart. ex Benth.) Bukart.

---------- Subarbusto Savana Parque Oliveira, FCA et al. 1707, 1720

Centrosema coriaceum 
Benth.

---------- Arbusto Cerrado ralo Oliveira, FCA et al. 1496

Centrosema sp. ---------- Herbácea Mata de galeria  C.B.Pereira, 57

Cratylia argentea (Desv.) 
O. Kze. 

---------- Arbusto Mata de galeria H.L.Lemos & H.V.M.Parente 433
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Crotalaria sp1 ---------- Liana Mata de galeria E.R.Santos   472, 503 & C.B.Pereira

Crotalaria sp2 ---------- Árvore Cerradão, cerrado   an-
tropizado

E.  R. Santos 164, 285, 653, 678, 472  & 
C.B.Pereira

Cyclolobium sp. ---------- Árvore Mata ciliar Aparecida da Silva, M. 3180

Desmodium incanum DC. Amoroso Árvore Mata de galeria E.  R. Santos  502, 936  & C.B.Pereira

Dioclea cf. latifolia Benth. ---------- Trepadeira Cerrado fechado Fonseca, ML et al. 6530

Dioclea coriacea Benth. ---------- Arbusto Cerrado sensu stricto Fonseca, ML et al. 6031, 6098; Mendonça, RC 
et al. 3332

Dioclea glabra Benth. ---------- Liana Cerradão Fonseca, ML et al. 6248

Dioclea grandiflora Mart. 
ex Benth.

---------- Liana Cerradão alterado Oliveira, FCA et al. 1531

Dioclea sp1 ---------- Herbácea Cerradão E.R.Santos  337, 936 & C.B.Pereira 

Dioclea sp2 Mucunã Herbácea Cerrado antropizado E.  R. Santos  394 & C.B.Pereira

Dipteryx alata Vogel. Barú Herbácea 
ou árvore

Cerrado stricto sensu,   
cerrado, savana parque

E.  R. Santos  213 & C.B.Pereira; E.R.Santos 24 
& H.V.M.Parente; Oliveira, FCA et al. 1701

Eriosema congestum 
Benth.

---------- Subarbusto Cerrado, vereda Oliveira, FCA et al. 1596, 1421

Eriosema sp. ---------- Árvore Cerradão E.  R. Santos  348, 766 & C.B.Pereira

Erythrina mulungu Mart. 
ex Benth.

---------- Herbácea Campo cerrado, cer-
radão arenoso

E.  R. Santos  267, 614 & C.B.Pereira

Galactea glaucescens 
Kunth.

---------- Herbácea Cerradão, mata de 
galeria

E.  R. Santos  225, 768  & C.B.Pereira; 
C.B.Pereira 03

Glycine wighttii (Graham 
ex Wight & Arn.) Verdc.

---------- Liana Cerradão E.R.Santos 347, 365 & C.B.Pereira, C.B.Pereira 
18

Harpalyce brasiliana 
Benth.

---------- Árvore ou 
arbusto

Cerradão antropizado,   
cerrado antropizado,   
cerradão, cerrado denso

E.  R. Santos  160, 589, 717, 838, 937 & 
C.B.Pereira; C.B.Pereira 67; Fonseca, ML et al. 
6545, 6070, 5980

Indigofera hirsuta L. Anileiro Árvore Mata de galeria, cer-
rado antropizado, 
cerrado

E.  R. Santos   825,  & C.B.Pereira; C.B.Pereira 
41

Indigofera sp. Anileiro Herbácea Área antropizada E.  R. Santos  355  &  C.B.Pereira

Leptolobium dasycarpum 
Vogel

---------- Árvore Cerrado sensu stricto Mendonça, RC et al. 6203

Lonchocarpus cf. sericeus 
(Poir.) Kunth.

Embira-
de-sapo, 
quijila

Árvore Floresta de galeria Pereira, BAS & Alvarenga, D. 3645

Machaerium acutifolium 
Vogel.

---------- Árvore Mata de galeria, mata 
ciliar, cerradão

E.  R. Santos 140, 161, 363, 715, &  
C.B.Pereira

Machaerium ferox (Mart. 
ex Benth.) Ducke

---------- Trepadeira Floresta estacional 
semidecidual aluvial

Oliveira, FCA et al. 1280

Machaerium hirtum (Vell.) 
Stellfeld

Jacarandá Árvore Cerrado alto Oliveira, FCA et al. 1533

Ormosia sp. Tento Árvore Floresta de galeria 
alterada

Oliveira, FCA et al. 1566

Periandra coccinea 
(Schrad.) Benth.

---------- Árvore cerradão E.  R. Santos  488, 702 & C.B.Pereira

Phaseolus sp. ---------- Trepadeira Cerradão Fonseca, ML et al. 6214

Platipodium elegans Vog. ---------- Arvoreta Cerrado Fonseca, ML et al. 1216

Pterodon emarginatus 
Vogel.

Sucupira-
branca

Árvore Floresta estacional, 
cerrado

E.  R. Santos 295 &  C.B.Pereira; Fonseca, ML 
et al. 6189; Mendonça, RC et al. 6284
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Pterodon pubescens 
(Benth.) Benth.

Sucupira Árvore Floresta de galeria, cer-
rado

Guimarães, LL et al. 107

Pterodon sp. Sucupira Árvore Cerradão Oliveira, FCA et al. 1813

Stylosanthes scraba Vogel ---------- Subarbusto Campo cerrado (cerrado 
ralo)

Guimarães, LL et al. 117

Swartzia acutifolia Vorgel. 
var. parvipetala (R.S. 
Cowan) Mansano

Banho-
de-
galinha

Árvore Floresta de galeria Mendonça, RC et al. 6276

Vatairea macrocarpa 
(Benth) Ducke.

Amargoso Árvore Mata de galeria, cer-
radão

E.  R. Santos 128, 656,  & C.B.Pereira

Vigna firmula (Mart. 
ex Benth.) Maréchal, 
Mascherpa & Stainier

---------- Subarbusto Cerrado Fonseca, ML et al. 6100

Zornia latifolia Sm. ---------- Arbusto Mata paludosa H.V.M.Parente, 31

FLACOURTIACEAE

Banara sp ---------- Herbácea Cerradão, mata de gale-
ria,  mata ciliar, Campo 
cerrado (Varjão)

E.  R. Santos 154, 220, 284  &  C.B.Pereira; 
G.C.Cavallare 363 & C.B.Pereira; 
H.V.M.Parente 19

Casearia arborea (Rich.) 
Urb.

Folha-de-
carne

Liana ou 
árvore

Mata de galeria, cer-
rado denso, cerradão

E.R.Santos 240 & C.B.Pereira; Fonseca, ML et 
al. 6518 

Casearia decandra Jacq. Folha-de-
carne

Herbácea Mata de galeria E.  R. Santos  130  &  C.B.Pereira

Casearia grandiflora 
Cambess.

Folha-de-
carne

Herbácea Mata paludosa E.R.Santos 746 & C.B.Pereira 

Casearia rupestris Eichler ---------- Arbusto Floresta estacional 
semidecidual/ pasto

Mendonça, RC et al. 6176

Caseceria sp. ---------- Árvore Cerradão Fonseca,ML et al. 6319

Casearia sylvestris Sw. Chá-de-
frade, 
Guassa-
tonga

Arbusto Cerradão Fonseca,ML et al. 6265, 6209

Homalium sp. ---------- Árvore Floresta de galeria 
estreita

Mendonça, RC et al. 6214

GENTIANACEAE

Coutoubea ramosa Aubl. 
var. racemosa (G. Mey.) 
Benth.

---------- Herbácea Mata ciliar Mendonça, RC et al. 6240

Coutoubea sp. ---------- Árvore Mata de galeria. E.  R. Santos  569, 931  &  C.B.Pereira

Deianira pallescens Cham. 
& Schltdl.

---------- Herbácea Cerrado Fonseca, ML et al. 6184

Drymonia serrulata (Jacq.) 
Mart.

---------- Árvore Mata de galeria E.  R. Santos  942  &  C.B.Pereira

Drymonia sp. ---------- Herbácea Cerradão E.  R. Santos 613  &  C.B.Pereira

Symphyllophyton caprifoli-
oides Gilg

---------- Subarbusto Campo sujo, cerrado 
ralo

Fonseca, ML et al. 6076

Tetrapollinia caerulescens 
(Aubl.) Maguire & B. M. 
Boom

---------- Herbácea Vereda Oliveira, FCA et al. 1465

GLEICHENIACEAE

Dicranopteris flexuosa 
(Schrad) Underw.

---------- Herbácea Encosta de barranco E.  R. Santos, 846  
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HAEMODORACEAE

Schiekia orinocensis 
(Kunth) Meisn.

---------- Herbácea Cerrado ralo, vereda Fonseca, ML et al. 6494; Oliveira, FCA et al. 
1834, 1666

HELICONIACEAE

Heliconia hirsuta L.f. Bananei-
ra-brava

Árvore ou 
arbusto

Cerradão, cerrado, 
mata de galeria, savana 
parque

E.  R. Santos 398, 158,  194, 275, 336,  641, 
871 &  C.B.Pereira; Fonseca, ML etal. 6504, 
1661, 6294

Heliconia psittacorum L.f. Bananei-
ra-brava

Herbácea Cerradão E.  R. Santos 270, 612  &  C.B.Pereira

HIPPOCRATEACEAE

Cheiloclinium cognatum 
(Miers) A.C.Sm.

---------- Herbácea Cerrado E.  R. Santos 837  &  C.B.Pereira

Salacia crassifolia (Mart.) 
G. Don. 

---------- Arbusto Campo cerrado (cerrado 
ralo)

Mendonça, RC et al. 6195; Oliveira, FCA et al. 
1350

Salacia elliptica (Mart. ex. 
Schult.) G. Don.

Bacupari-
do-cerra-
do

Herbácea 
ou árvore

Cerradão, cerrado E.  R. Santos  280, 778  &  C.B.Pereira; 
Oliveira, FCA et al. 1307

Salacia sp. Bacuparí Trepadeira Floresta estacional 
semidecidual aluvial

Oliveira, FCA et al. 1282

HYPOXIDACEAE

Hypoxis cf. decumbens L. ---------- Arbusto ou 
árvore

Mata de galeria, cer-
radão

E.  R. Santos 508, 635, 908, 944  &  
C.B.Pereira

HYDROPHYLLACEAE

Hydrolaea spinosa L. ---------- Subarbusto Mata ciliar Mendonça, RC et al. 6237, 6239

ICACINACEAE

Emmotum nitens (Benth.) 
Miers.

Fruta-
d'anta, 
sobro, 
aderno

Herbácea 
ou árvore

Área antrópica, campo, 
cerradão, cerrado sensu   
stricto 

E.  R. Santos  1525  &  C.B.Pereira; Fonseca, 
ML et al. 6145, 6382; Guimarães, LL et al. 52; 
Oliveira, FCA et al. 1273, 1787

IRIDACEAE

Cipura flava Ravena. ---------- Herbácea Cerrado antropizado E.  R. Santos  390  &  C.B.Pereira

Cipura sp. ---------- Herbácea Área antropizada E.R.Santos 1257

Trimezia sp. ---------- Árvore Mata de galeria, cer-
rado antropizado

E.  R. Santos  556, 725 &  C.B.Pereira 

LACISTEMATACEAE

Lacistema hasslerianum-
Chodat.

---------- Árvore Mata de galeria E.  R. Santos  946  &  C.B.Pereira

LAMIACEAE

Eriope crassipes Benth. ---------- Herbácea 
ou subar-
busto

Campo sujo, cerrado 
ralo, vereda

Aparecida da Silva, M. 6204;  Mendonça, RC 
et al. 6264

Hyptis angulosa Schptt ex 
Benth. 

---------- Subarbusto Mata ciliar Mendonça, RC et al. 6244

Hyptis crenata Pohl ex 
Benth. 

---------- Herbácea Floresta de galeria Fonseca, ML et al. 6258; Oliveira, FCA et al. 
1591, 1645

Hyptis imbricata Pohl ex 
Benth. 

---------- Subarbusto Vereda Oliveira, FCA et al. 1328
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Hyptis linarioides Pohl ex 
Benth. 

---------- Herbácea Campo limpo úmido Sousa Silva, S; Pereira, JDA & Dambrós, LA. 
493

Hyptis obtecta Benth. ---------- Subarbusto Vereda Fonseca, ML et al. 5991

Hyptis saxatilis A. St.-Hil. 
Ex Benth

---------- Arbusto Campo sujo (cerrado) Aparecida da Silva, M. 6570

Hyptis suaveolens (L.) Poit. ---------- Árvore Mata de galeria, mata 
ciliar

E.  R. Santos 163,  293, 377, 780, 809 &  
C.B.Pereira

Hyptis velutina Pohl ex 
Benth.

---------- Herbácea Vereda Fonseca, ML et al. 5993

Hyptis villosa Pohl ex 
Benth

---------- Subarbusto Campo sujo (cerrado) Aparecida da Silva, M. 6574

Leonotis nepetaefolia (L.) 
R.Br.

---------- Árvore Mata de galeria   C.B.Pereira 514

Marsypianthes montana 
Benth.

---------- Herbácea Campo sujo/cerrado Aparecida da Silva, M. 6200

Marsypianthes sp. ---------- Herbácea Campo limpo, cerrado E.  R. Santos 631, 770  &  C.B.Pereira

LAURACEAE

Aniba desertorum (Nees) 
Mez

---------- Árvore Mata ciliar Mendonça, RC et al. 6227

Cassytha filiformis L. ---------- Parasita Savana parque Oliveira, FCA et al. 1692

Nectandra sp. Canela Arvoreta Savana parque Oliveira, FCA et al. 1672

Ocotea diospyrifolia 
(Meissn.) Mez

---------- Hemipara-
sita

Cerrado stricto sensu, 
cerradão de encosta

E.  R. Santos  333, 339, 753  &  C.B.Pereira; 
E.R.Santos 29 & H.V.M.Parente

Ocatea nitida (Weitl.) 
Rofrurer

---------- Arvoreta Cerradão Fonseca, ML et al. 2878

Ocotea sp. Louro Hemipara-
sita

Mata de galeria E.  R. Santos 891 &  C.B.Pereira

LECYTHIDACEAE

Cariniana rubra Gardner 
ex. Miers.

Jequitibá Hemipara-
sita

Cerradão, floresta 
estacional semidecidual 
aluvial

E.  R. Santos  648 & C.B.Pereira; Oliveira, FCA 
et al. 1748

Cariniana sp. Jequitibá Árvore Floresta de galeria Pereira, BAS & Alvarenga, D. 3635

Eschweilera nana (Berg.) 
Miers

Sapucaia Arbusto Cerrado ralo Fonseca, ML et al. 6052, 6103

LOGANIACEAE

Antonia ovata Pohl. Cravo-de-
urubu, 
quina, 
feijão-de-
arara

Hemiparasi-
ta ou árvore

Mata (Corrego tem-
poario), cerradão, 
cerrado alto, vereda, 
cerrado sensu stricto

E.  R. Santos  884  &  C.B.Pereira; Oliveira, FCA 
et al. 1319, 1608, 1536; Fonseca, ML et al. 
6073, 5985, 6158, 6473, 6246

Spigelia anthelmia L. Lom-
brigueira

Hemipara-
sita

Cerradão E.  R. Santos  742  &  C.B.Pereira

LORANTHACEAE

Dendrophthora warmingii 
(Eichler) Kujt

---------- Hemipara-
sita

Campo sujo Marquete, R et al. 2768; Fonseca, ML et al 
6115

Phoradendron quadrangu-
lare (Kunth.) Grisebach.

Erva-de-
passarin-
ho

Herbácea Vereda E.  R. Santos  328  &  C.B.Pereira
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Phthirusa ovata (Pohl ex. 
DC.) Eichler

Erva-de-
passarin-
ho

Hemipara-
sita

Campo, cerrado Guimarães, LL et al. 80 

Phthirusa stellis (L.)Kuijt. ---------- Hemipara-
sita 

Cerrado sensu stricto, 
floresta estacional semi-
decidual

Mendonça, RC et al. 6211; Guimarães, LL et 
al 55

Psittacanthus robustus 
(Mart.) Mart.

Erva-de-
passarin-
ho

Hemi-par-
asita

Cerradão E.  R. Santos  649, 655  &  C.B.Pereira

Psittacanthus sp. Erva-de-
passarin-
ho

Herbácea Mata paludosa, cer-
radão

E.  R. Santos  751, 756  &  C.B.Pereira

Struthanthus polyanthus 
(Mart.) Mart.

---------- Árvore, 
arbusto ou 
hemipara-
sita

Cerrado, cerrado stricto   
sensu, cerrado antrop-
izado, mata ciliar

E.  R. Santos  417, 642 &  C.B.Pereira; 
C.B.Pereira 28; Mendonça, RC et al. 6217

Struthanthus sp1 ---------- Árvore Mata de galeria H.V.M.Parente 34

Struthanthus sp2 ---------- Árvore ou 
arbusto

Mata de galeria, cer-
radão, cerrado antrop-
izado,      cerrado stricto 
sensu

E.  R. Santos  529, 547, 834, 915  &  
C.B.Pereira; C.B.Pereira 35

LYCOPODIACEAE

Lycopodiella cernua(L.) 
Pic.-Serm.

---------- Herbácea Encosta de barranco E.  R. Santos  845  &  C.B.Pereira

LYGODIACEAE

Lygodium venustum SW ---------- Herbácea Mata de galeria E.R.Santos 856, 911 & C.B.Pereira

LYTHRACEAE

Cuphea acicularis Koehne ---------- Herbácea Campo alagado, floresta 
estacional semidecidual 
aluvial

Oliveira, FCA et al. 1756

Cuphea antisyphilitica H. 
B. & K.

---------- Árvore, 
arbusto ou 
herbácea

Cerrado denso, cerrado, 
cerrado stricto sensu,    
cerrado, cerradão, cer-
radão   antropizado

E.  R. Santos  415, 420, 443, 461, 482,  923  
& C.B.Pereira; C.B.Pereira, H.L.Lemos 814 & 
H.V.M.Parente, C.B.Pereira 03; Oliveira, FCA 
et al. 1403

Cuphea cf. tenuissima 
Koehne

---------- Herbácea Cerrado, campo Fonseca, ML et al. 6401

Cuphea sp. ---------- Herbácea Savana Parque Oliveira, FCA et al. 1613

Diplusodon sp. ---------- Árvore, 
arbusto

Cerradão, cerrado, mata 
de galeria, cerrado 
antropizado, cerrado 
stricto sensu

E.  R. Santos  71, 182, 253, 609, 563, 643, 
707, 803 & C.B.Pereira

Lafoensia pacari A.St.- Hil. Manga-
beira, 
pacari

Árvore ou 
arbusto

Cerrado stricto sensu E.  R. Santos  560, 669 & C.B.Pereira; Fonseca, 
ML et al. 6147, 5953

Lafoensia sp. Manga-
beira

Árvore Cerradão, mata de 
galeria, cerrado stricto 
sensu,   cerradão an-
tropizado,    cerrado 
antropizado

E.  R. Santos 273, 632, 645, 661, 677, 704, 
734, 804 & C.B.Pereira; C.B.Pereira 72

Physocalymma scaberri-
mum Pohl.

Cega-
machado

Árvore Cerrado stricto sensu, 
Cerradão, cerrado

E.  R. Santos  89, 334, 964  & C.B.Pereira; 
Guimarães, LL et al. 08

MALPIGHIACEAE

Banisteriopsis campestris 
(A.Juss.) Little

---------- Arbusto ou 
trepadeira

Cerradão, cerrado típico E.  R. Santos  340  & C.B.Pereira; Sousa Silva, 
S et al. 401
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Banisteriopsis cf. pubi-
petala (A.Juss.) Cuatrec.

---------- Liana escan-
dente

Cerradão E.  R. Santos  782 & C.B.Pereira

Banisteriopsis gardneriana 
(A. Juss.) W. R. Anderson 
& B. Gates

---------- Trepadeira Cerrado sensu stricto/ 
floresta estacional semi-
decidual aluvial

Guimarães, LL et al. 54

Banisteriopsis megaphylla 
(A. Juss.) B. Gates

---------- Arbusto Cerrado Fonseca, ML et al. 6182

Banisteriopsis sp1 ---------- Arbusto 
escandente

Área antropizada E.  R. Santos 1526

Banisteriopsis sp2 ---------- Liana Cerrado E.  R. Santos 259 & C.B.Pereira

Banisteriopsis sp3 ---------- Liana Cerradão E.  R. Santos 338 & C.B.Pereira

Banisteriopsis sp4 ---------- Herbácea Cerrado antropizado E.  R. Santos  731 & C.B.Pereira 

Banisteriopsis sp5 ---------- Herbácea Cerrado C.B.Soares 1046 & A.G.Azevedo

Banisteriopsis sp6 ---------- Herbácea Cerradão E.  R. Santos 705 & C.B.Pereira 

Banisteriopsis sp7 ---------- Herbácea Cerrado E.  R. Santos 480 & C.B.Pereira 

Banisteriopsis sp8 ---------- Herbácea Cerrado, mata de 
galeria

E.  R. Santos  74, 175  & C.B.Pereira

Banisteriopsis stellaris  
(Griseb.) B. Gates

---------- Trepadeira Cerradão Fonseca, ML et al. 6321

Byrsonima cf. cydoniifolia 
A. Juss

Murici Arvoreta Cerrado sensu stricto Guimarães, LL et al. 64

Byrsonima cf. viminifolia 
A. Juss.

---------- Subarbusto Cerrado sensu stricto Oliveira, FCA et al. 1311, 1320

Byrsonima correaefolia A. 
Juss. 

Murici Arbusto Cerrado sensu stricto Fonseca, ML et al. 6030

Byrsonima crassa Nied. Murici Arbusto ou 
árvore

Vereda (Borda de mata), 
cerrado alto, campo, 
cerradão

E.  R. Santos 749  & C.B.Pereira; Fonseca, ML 
et al. 6172, 6235, 6221; Oliveira, FCA et al 
1573, 1839, 1546; Mendonça, RC et al. 6250

Byrsonima crassifolia (L.) 
Kunth.

Murici Arbusto ou 
árvore

Mata de galeria, cer-
radão, savana parque, 
floresta estacional 
semidecidual aluvial

E.  R. Santos  176  & C.B.Pereira; Mendonça, 
RC et al. 6152, 6286; Guimarães, LL et al. 12; 
Oliveira, FCA et al. 1306, 1612

Byrsonima  fagifolia Nied. Murici Liana Mata ciliar E.  R. Santos  1010  & C.B.Pereira

Byrsonima laxiflora 
Griseb.

Murici Árvore ou 
arbusto

Floresta estacional 
semidecidual aluvial, 
mata ciliar, cerradão, 
floresta estacional semi-
decidual aluvial

Guimarães, LL et al. 10; Mendinça, RC et al 
6226; Oliveira, FCA et al. 1291, 1384

Byrsonima orbignyana A. 
Juss.

Canjiquei-
ra

Árvore ou 
arvoreta

Savana Parque Fonseca, ML et al. 6291, 1705

Byrsonima sericea DC. Murici-
da-mata

Arbusto 
escandente

Mata de galeria E.  R. Santos  889  & C.B.Pereira; Fonseca, ML 
et al. 6338, 6299

Byrsonima subterranea 
Brade e Markgr.

Murici Subarbusto Vereda, cerrado Guimarães, LL et al. 123

Byrsonima sp. Murici Liana ou 
arbusto 
escandente

Cerrado stricto sensu,    
cerrado antropizado

E.  R. Santos  496, 951, 977 & C.B.Pereira

Byrsonima umbellata 
Mart.

Murici-
da-mata

Árvore Vereda Fonseca, ML et al. 6021

Byrsonima verbascifolia 
(L.) L.C.Rich. ex A. Juss.

Murici-
folha-
grande

Arbusto ou 
árvore

Cerrado, cerradão, cer-
rado sensu stricto, cer-
rado ralo, cerrado alto

E.  R. Santos  399  & C.B.Pereira; Fonseca, ML 
et al. 6285; Oliveira, FCA et al. 1300, 1354
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Camarea sericea  St.-Hil. ---------- Herbácea Cerrado Vaz, AF; Marquete, R; Fonseca, ML; Mendon-
ça, RC & Jesus, GN. 1075

Heteropterys byrsonimifo-
lia A. Juss.

---------- Arbusto Cerrado H.L.Lemos 532 & H.V.M.Parente

Heteropterys cf. tomen-
tosa A. Juss. 

---------- Arbusto Cerrado Fonseca, ML et al. 6154

Heteropterys sp. ---------- Trepadeira Cerradão Oliveira, FCA et al. 1388

Mascagnia cordifolia (A. 
Juss.) Griseb. 

---------- Trepadeira Floresta estacional 
semidecidual

Mendonça, RC et al. 6187

Peixotoa sp1 ---------- Herbácea Mata de galeria E.  R. Santos  227  & C.B.Pereira

Peixotoa sp2 ---------- Liana Mata de galeria E.  R. Santos  896  & C.B.Pereira

Pteranda pyroidea A. Juss. ---------- Subarbusto Cerrado sensu stricto Oliveira, FCA et al. 1312

Ptilochoeta bahwensis 
Turaz

---------- Árvore Mata de encosta Fagg, CW & Oliveira, N. 1318

Tetrapterys ambigua (A. 
Juss.) Nied.

---------- Herbácea 
ou subar-
busto

Campo sujo Aparecida da Silva, M. 6199, 6666

MALVACEAE

Herissantia cf. nemoralis 
(St. Hil.) Briz.

---------- Herbácea Área antropizada, 
cerradão antropizado, 
cerradão

E.  R. Santos 427, 487, 694, 1524 & 
C.B.Pereira

Malvaceae ---------- Arbusto Cerrado antropizado E.  R. Santos 421  & C.B.Pereira

Pavonia rosa-camprestris 
A. St. – Hil. 

---------- Subarbusto Cerrado Fonseca, ML et al. 6132

Sida cordifolia L. Malva-
branca

Herbácea Mata de galeria E.  R. Santos  178  & C.B.Pereira

Sida sp1 Malva Herbácea Mata de corrego 
intermitente, mata de 
galeria, cerrado stricto 
sensu

E.  R. Santos 122, 146, 574, 759, & C.B.Pereira

Sida sp2 Malva Herbácea Beira de estrada, mata 
de galeria

E.  R. Santos  222 & C.B.Pereira; 
H.V.M.Parente, 39

Sida sp3 Malva Herbácea Mata de galeria, cer-
radão, cerrado stricto 
sensu

E.  R. Santos  121, 168, 765  & C.B.Pereira; 
H.V.M.Parente, 40

Urena lobata L. Malva-
roxa

Herbácea Mata de galeria, Varjão              
(Campo cerrado)

E.  R. Santos 211 & C.B.Pereira; E.R.Santos 37 
& H.V.M.Parente

MARANTACEAE

Calathea sp1 ---------- Herbácea Cerradão E.  R. Santos  775  & C.B.Pereira

Calathea sp2 ---------- Herbácea Cerradão, cerrado 
stricto sensu

E.  R. Santos  189, 208  & C.B.Pereira

Calathea sp3 ---------- Arbusto Cerradão  C.B.Pereira 16

Calathea sp4 ---------- Herbácea Cerradão  C.B.Pereira 66

Ischnosiphon sp. ---------- Herbácea Floresta estacional 
semidecidual aluvial 
alterada

Oliveira, FCA et al. 1737

Koernickanthe orbiculata ( 
Koern.) L. Anderson

---------- Arvoreta ou 
árvore 

Mata de galeria, mata 
ciliar

C.B.Pereira, E.R.Santos 586 & C.R.Brito; 
H.V.M.Parente 09

Maranta sp. ---------- Árvore Mata ciliar, mata de 
galeria

E.  R. Santos 504, 585  & C.B.Pereira
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Maranta divaricata 
Roscoe

---------- Herbácea  Cerrado alagado, mata 
de galeria                                                       

E.  R. Santos  758, 786  & C.B.Pereira

Maranta parvifolia O.G. 
Peters

---------- Herbácea Floresta estacional 
semidecidual aluvial 
alterada

Fonseca, ML et al. 6275

MARCGRAVIACEAE

Norantea guianensis Aubl. Rabo-de-
arara

Arbusto Mata de galeria E.  R. Santos  830  & C.B.Pereira; Guimarães, 
LL et al. 127

MELASTOMATACEAE

Acisanthera sp. ---------- Arbusto Mata de galeria E.  R. Santos 960 & C.B.Pereira

Bellucia grossularioides 
(L.) Triana.

Goiaba-
de-peixe

Arbusto ou 
árvore

Cerrado antropizado, 
floresta de galeria

E.  R. Santos 88  & C.B.Pereira; Guimarães, LL 
et al. 134

Cambessedesia espora 
DC.

---------- Herbácea Vereda Oliveira, FCA et al. 1459

Cambessedesia 
hilariana(Kunth) DC.

---------- Herbácea Campo sujo (cerrado) Aparecida da Silva, M. 6320

Clidenia capitellata 
(Bonpl.) D. Don.

---------- Arbusto Transição de cerrado 
com vereda

E.  R. Santos  329 & C.B.Pereira

Desmocelis villosa (Aubl.) 
Naudin

---------- Arbusto Mata ciliar, vereda E.  R. Santos  954 & C.B.Pereira; Oliveria, FCA 
et al. 1468

Henriettella ovata Cogn. ---------- Herbácea Mata de galeria E.  R. Santos 754  & C.B.Pereira

Leandra sp. ---------- Arbusto Vereda Fonseca, ML et al. 6020

Macairea rodula (Bonpl.) 
DC.

---------- Arbusto Vereda Oliveira, FCA et al. 1464; Fonseca, ML et al. 
6024

Melastomataceae 1 ---------- Arbusto, 
árvore ou 
arvoreta

Cerrado stricto sensu, 
cerradão, mata de 
galeria

E.  R. Santos 183, 510, 633, 917  & 
C.B.Pereira; H.L.Lemos 551 & H.V.M.Parente.

Melastomataceae 2 ---------- Arbusto Cerradão antropizado E.  R. Santos  808 & C.B.Pereira

Melastomataceae 3 ---------- Árvore Cerrado, cerradão E.  R. Santos  445, 718 & C.B.Pereira

Miconia albicans (Sw.) 
Triana.

Remela-
de-
galinha, 
folha-
branca

Herbácea Mata de galeria, cer-
rado

E.  R. Santos  366, 519 & C.B.Pereira; Olivei-
ra, FCA et al. 1779, 1220, ; Fonseca, ML 
etal.6218, 6121, 5986, 6420; Mendonça, RC 
et al. 6200

Miconia cf. ibaguensis 
(Bonpl.) Triana

---------- Arbusto Vereda Fonseca, ML et al. 6019

Miconia chamissois 
Naudin

---------- Arbusto Savana Parque Fonseca, ML et al. 6233; Oliveira, FCA et al. 
1586

Miconia elegans Cogn. ---------- Arbusto Vereda Fonseca, ML et al. 5999, 6023

Miconia fallax DC. ---------- Herbácea 
ou arbusto

Cerrado E.  R. Santos  961 & C.B.Pereira; Fonseca, ML 
et al. 6122

Miconia  ferruginata A.DC. Pixirica-
do-
campo, 
jacatirão-
ferrugem

Arbusto ou 
arvoreta

Cerrado, cerrado alto, 
cerradão alterado

E.  R. Santos 1052 & C.B.Pereira; Fonseca, ML 
et al. 6178; Oliveira, FCA et al. 1564, 1381, 
1420, 1760

Miconia heliotropoides 
Triana

---------- Subarbusto Floresta de galeria Mendonça, RC et al. 6281

Miconia hirtella Cogn. ---------- Arbusto Vereda, mata de galeria Azevedo, MLM et al. 1255
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Miconia macrothyrsa 
Benth.

---------- Arbusto Cerrado, clareira de 
campo, savana parque, 
cerrado alto, cerradão 
alterado, cerrado típico, 
cerrado fechado

Fonseca, ML et al. 6400, 6332, 6539; Oliveira, 
FCA et al. 1693, 1557, 1771, 1395

Miconia  rubiginosa 
(Bonpl.) A.DC.

---------- Arbusto Cerrado E.  R. Santos 331 & C.B.Pereira; Pereira, BAS. 
2401

Miconia  sp. ---------- Arbusto Mata de galeria E.  R. Santos 958 & C.B.Pereira

Miconia stenostachya DC. ---------- Arbusto Cerradão, floresta de 
galeria

Oliveira, FCA et al. 1383, 1372

Microlicia sp. ---------- Subarbusto Campo inundável/ cer-
rado

Oliveira, FCA et al. 1646

Mouriri elliptica Mart. Puça-
croa, 
coroa-de-
frade

Arbusto, 
árvore ou 
arvoreta

Cerrado, mata de gale-
ria, cerradão, campo 
cerrado

C.B.Soares 1048 & A.G.Azevedo; E.R.Santos 
229, 815 & C.B.Pereira, Guimarães, LL et al. 
05; Mendonça, RC et al. 6249; Oliveira, FCA 
et al. 1299

Mouriri pusa Gardner. Puça-
preto

Subarbusto 
árvore

Cerrado stricto 
sensu,cerrado alto, 
cerrado

E.  R. Santos 457 & C.B.Pereira; Oliveira, FCA 
et al. 1577; Fonseca, ML et al. 6112

Rhyncanthera grandiflora 
(Aubl.) DC.

---------- Arbusto Vereda Fonseca, ML et al. 5990

Rhyncanthera sp1. ---------- Árvore Cerrado stricto sensu ----------

Rhyncanthera sp2. ---------- Árvore Cerradão E.  R. Santos 873 & C.B.Pereira

Tibouchina cf. barbigera 
(Naudin) Baill.

---------- Arbusto Savana Parque Oliveira, FCA et al. 1671; Fonseca, ML et al. 
6409

Tibouchina sp1 Quares-
meira

Árvore Cerradão antropizado E.  R. Santos 883 & C.B.Pereira

Tibouchina sp2 Quares-
meira

Árvore Mata de galeria E.  R. Santos 471  & C.B.Pereira; C.B.Pereira 
436

Tococa nitens (Benth.) 
Triana

---------- Subarbusto Vereda Oliveira, FCA et al. 1466, 1402

Tococa sp. ---------- Árvore Campo antropizado, 
mata     de galeria, cer-
radão

E.  R. Santos  393, 773, 793  & C.B.Pereira

MELIACEAE

Cedrela fissilis Vell. Cedro Árvore Área de quintal C.B.Pereira, 33 

Guarea guidonea (L.) 
Sleumer.

---------- Árvore Mata de galeria E.R.Santos  174 & C.B.Pereira

Trichilia hirta L. ---------- Árvore Cerrado Pereira, BAS & Alvarenga, D. 3283

Trichilia sp. Catiguá Árvore Floresta de galeria Pereira, BAS & Alvarenga, D. 3632

Acacia cf. paniculata 
Willd.

Angico Árvore Floresta estacional 
semidecidual aluvial 
alterada

Oliveira, FCA et al. 1731

Acacia polyphylla DC. Espin-
heiro

Árvore Mata de galeria E.  R. Santos  913 & C.B.Pereira; E.R.Santos 
1096 & A.C.Pereira

Acacia sp. ---------- Árvore Floresta de galeria Mendonça, RC et al.  6275

Anadenanthera peregrina 
(L.) Speg.

---------- Árvore Floresta estacional Pereira, BAS & Alvarenga, D. 2907, 3380

Calliandra parviflora 
Benth.

Angiquin-
ho

Árvore Mata de galeria E.  R. Santos 907, 933 & C.B.Pereira 
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Chloroleucon tenuiflorum 
(Benth.) Barneby & J.W. 
Grines

---------- Árvore Floresta estacional Pereira, BAS & Alvarenga, D. 2892

Calliandra sp. ---------- Árvore Mata de galeria H.V.M.Parente, 04

Enterolobium contor-
tisiliquum (Vell.) Morong.

Tamboril, 
orelha-
de-negro

Herbácea 
semi-
prostada ou 
árvore

Área antrópica, mata de   
galeria, floresta estacio-
nal decidual submon-
tana

 E.R.Santos 796 & C.B.Pereira; E.  R. Santos 
1529; Oliveira, FCA et al. 1431

Inga edulis Mart. Ingá-de-
metro

Arbusto ou 
árvore

Cerrado, mata de 
galeria

E.  R. Santos 262, 1012 & C.B.Pereira 

Inga laurina (Sw.) Willd. Ingá Arvoreta ou 
árvore 

Cerrado, mata ciliar 
semidecidua, floresta 
estacional semidecidual

E.  R. Santos  341  & C.B.Pereira; Mendonça, 
RC et al. 6171, 6219; Pereira, BAS et al. 3616

Inga nobilis Willd. Ingá Arbusto  Cerrado E.  R. Santos  274  & C.B.Pereira

Inga vera Willd. Ingá Herbácea 
ou árvore

Cerradão antropizado, 
floresta de galeria

E.  R. Santos  424  & C.B.Pereira; Mendonça, 
RC et al. 6215

Mimosa claussenii Benth ---------- Arbusto Cerrado Fonseca, ML et al. 6222, 6170

Mimosa cf. pithecolobioi-
des Benth. 

---------- Arbusto Campo sujo, cerrado 
ralo

Fonseca, ML et al. 6069

Mimosa debilis Humb. & 
Bonpl. ex Willd.

---------- Subarbusto Savana Parque Oliveira, FCA et al. 1655

Mimosa dichroa Barneby ---------- Subarbusto Cerrado, cerrado stricto 
sensu,  cerradão

Fonseca, ML et al. 6159, 5942

Mimosa foliolosa Benth. ---------- Arbusto Cerrado sensu stricto,  
cerradão

Fonseca, ML et al. 5964

Mimosa hirsutissima 
Mart.

---------- Arbusto Cerradão E.  R. Santos 691   & C.B.Pereira

Mimosa laticifera Rizzini & 
A. Mattos

Pau-de-
espinho, 
sabiá

Árvore Cerradão Fonseca, ML et al. 6514

Mimosa nuda Benth. ---------- Subarbusto Cerrado Fonseca, ML et al. 6358

Mimosa setosa Benth. ---------- Arbusto Cerrado Fonseca, ML et al. 6192

Mimosa sp1 ---------- Árvore Cerradão E.  R. Santos  831 & C.B.Pereira 

Mimosa sp2 ---------- Árvore Cerrado stricto sensu E.R.Santos  572 & C.B.Pereira

Mimosa sp3 ---------- Arvoreta ou 
árvore 

Mata de galeria E.R.Santos  452, 836, 945 & C.B.Pereira

Mimosa sp4 ---------- Árvore Cerrado antropizado,               
cerrado stricto sensu

E.R.Santos  123, 149, 260  & C.B.Pereira

Mimosa sp5 ---------- Herbácea Cerrado antropizado E.R.Santos  357  & C.B.Pereira

Mimosa velloziana Mart. ---------- Trepadeira Floresta de galeria Oliveira, FCA et al. 1506

Parkia platycephala 
Benth.

Fava-de-
bolota

Arbusto ou 
arvoreta

Cerradão, mata de 
galeria

E.R.Santos 162, 272, 311, 484, 515, 562, 
642, 695, 800 & C.B.Pereira; E.R.Santos 
45 & H.V.M.Parente; C.R.S.Anjos 28 & 
H.V.M.Parente; Fonseca, ML et al. 6144

Plathymenia reticulata-
Benth.

Vinhático Árvore ou 
arvoreta

Cerrado, cerrado stricto 
sensu, area antropizada, 
cerrado ralo, cerradão, 
cerrado típico, cerrado 
alto

E.R.Santos 950 & C.B.Pereira; C.B.Pereira 551; 
Fonseca, ML et al. 6511, 6223, 6499, 6442, 
6177, 6428, 6481; Oliveira, FCA et al. 1842, 
1709, 1542; Guimarães, LL et al. 137

Samanea sp. ---------- Árvore Mata de galeria E.R.Santos 109, 288, 727 & C.B.Pereira
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Stryphnodendron adstrin-
gens (Mart.) Coville.

Bar-
batimão

Árvore Mata de galeria antrop-
izada

E.R.Santos  890  & C.B.Pereira

Stryphnodendron coria-
ceum Benth.

Bar-
batimão

Árvore Cerrado ralo, cerrado 
sensu stricto

Fonseca, ML et al. 6059; Oliveira, FCA et al. 
1423

Stryphnodendron rotundi-
folium Mart.

Bar-
batimão-
da-folha-
miúda

Árvore 
heliófita

Cerrado Fonseca, ML et al. 6176, 6252

Stryphnodendron sp. Bar-
batimão

Árvore Cerrado típico Fonseca, ML et al. 6366

MOLLUGINACEAE

Mollugo verticillata L. ---------- Árvore Cerrado E.R.Santos  626  & C.B.Pereira

MONIMIACEAE

Siparuna cujabana (Mart. 
ex Tul). A. DC.

Negram-
ina

Arbusto Cerradão Oliveira, FCA et al. 1806

Siparuna guianensis  Aubl. Neg-
ramina, 
capitú

Árvore ou 
arbusto

Cerradão, cerrado, 
cerrado sensu stricto, 
cerrado alto

E.R.Santos  75  & C.B.Pereira; Guimarães, LL 
et al. 83, 136; Oliveira, FCA et al. 1349

MORACEAE

Brosimum gaudichaudii 
Trécul.

Bureré, 
mama-
cadela

Árvore Mata de galeria, mata 
ciliar semidecidua, 
savana parque

C.B.Pereira, H.L.lemos, H.V.M.Parente 813; 
Guimarães, LL et al. 67; Fonseca, ML et al. 
6231

Ficus calyptroceras (Miq.) 
Miq.

---------- Árvore Vereda, cerrado Oliveira, FCA & Filgueiras, TS. 1069

Ficus catappifolia Kunth. 
et Bouché

---------- Árvore Cerrado Pereira, BAS et al 2608

Ficus insipida Willd. Gameleira Árvore Mata de galeria E.R.Santos 141,  & C.B.Pereira

Ficus pertusa L.f. ---------- Árvore Mata estacional de-
cidual

Fonseca, ML et al. 3946; Aparecida da Silva, 
M et al. 3391

Ficus sp1 Gameleira Árvore Mata de galeria, cer-
radão, floresta estacio-
nal

E.R.Santos  08 & H.V.M.Parente; E.R.Santos 
187, 271, 302 & C.B.Pereira; H.V.M.Parente 
41 & C.B.Pereira

Ficus sp2 Gameleira Árvore ---------- ----------

Ficus sp3 Gameleira Árvore Mata de galeria E.R.Santos 432, 827, 929 & C.B.Pereira

Ficus sp4 Gameleira Árvore Mata de galeria E.R.Santos  106  & C.B.Pereira

Maclura tinctoria (L.) Don. 
ex. Steud. Subsp. tinctoria 

---------- Árvore Mata de encosta Pereira, BAS & Mecenas, VV. 2264

Sorocea bomplandii (Baill.) 
W.C.Burger,  Lanjow & W.  
Boer.

---------- Árvore, 
arbusto ou 
arvoreta

Cerradão, cerrado, flo-
resta estacional, mata 
de galeria

E.R.Santos 126, 294, 597, 621, 646,  895  & 
C.B.Pereira; C.B.Pereira, 553

Sorocea guilleminiana 
Gaudich.

---------- Arbusto Floresta estacional 
semidecidual

Mendonça, RC et al. 6177

MYRISTICACEAE

Virola sebifera Aubl. Mucuíba, 
virola

Árvore ou 
arvoreta

Cerrado, cerradão, 
cerradão antropizado, 
cerrado denso, mata de 
galeria, cerrado típico

E.  R. Santos 660, 919 & C.B.Pereira; 
C.B.Pereira, 17, 61, 62; H.L.Lemos 549 & 
H.M.V.Parente; Oliveira, FCA et al 1697; Fon-
seca, ML et al. 6346

Virola sp. Virola Árvore Cerrado típico, clareira 
de campo

Fonseca, ML et al. 6405

Virola subsessilis (Benth.) 
Warb. 

---------- Arbusto Campo cerrado (cerrado 
ralo)

Mendonça, RC et al. 6257; Fonseca, ML et al. 
6101
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Virola surinamensis (Rol. 
ex Rottb.)

Mucuiba Árvore ou 
arvoreta

Cerradão, cerrado 
stricto sensu

E.R.Santos 1099 & C.B.Pereira

MYRSINACEAE

Ardisia ambigua Mart. ---------- Arbusto Cerradão Oliveira, FCA et al. 1711

Cybianthus sp. ---------- Árvore Cerrado stricto sensu E.R.Santos 217 & C.B.Pereira

MYRTACEAE

Blepharocalyx sp. ---------- Árvore Floresta estacional 
semídecidual

H.V.M.Parente, 55

Campomanesia sp. ---------- Árvore Cerrado Guimarães, LL et al. 84

Eugenia aurata O.Berg ---------- Árvore Cerrado E.R.Santos 903 & C.B.Pereira

Eugenia cristaensis O. 
Berg

---------- Subarbusto Cerrado Pereira, BAS & Alvarenga, D. 2224

Eugenia dysenterica DC. Cagaita Árvore Cerradão Guimarães, LL et al. 91

Eugenia florida DC. ---------- Arvoreta Floresta estacional 
semidecidual

Mendonça, RC et al. 6185; Pereira, BAS et al. 
2233

Eugenia moraviana O. 
Berg. 

---------- Arbusto Mata ciliar Mendonça, RC et al.  6235

Eugenia sp. ---------- Arbusto Mata ciliar Mendonça, RC et al. 6247

Myrcia lasiantha DC. Det.: 
Fonseca, ML- V.2009

---------- Subarbusto Cerrado sensu stricto/ 
floresta estacional semi-
decidual

Mendonça, RC et al. 6207

Myrcia multiflora (Lam.) 
DC.

Guamir-
im-natal

Arbusto ou 
árvore

Campo, cerrado, savana 
parque, vereda, cer-
radão

Guimarães, LL et al. 74; Oliveira, FCA et al. 
1669, 1481, 1288

Myrcia pallens DC. ---------- Árvore Cerrado stricto sensu Mendonça, RC et al. 6212; Oliveira, FCA et al. 
1309

Myrcia rostrata DC. Grudento, 
guamirim

Arbusto ou 
árvore

Cerrado antropizado, 
campo, floresta estacio-
nal semidecidual aluvial

E.R.Santos 102 & C.B.Pereira; Mendonça, RC 
et al. 6147

Myrcia sellowiana O.Berg. ---------- Árvore Cerradão, vereda, cer-
rado ralo

E.R.Santos  690  & C.B.Pereira;  Mendonça, 
RC et al. 6260

Myrcia splendens (Sw) DC. Gru-
dentinho, 
guamirim

Arbusto, 
árvore

Floresta de galeria, cer-
rado típico

Guimarães, LL et al. 63; Fonseca, ML et 
al. 6350; Mendonça, RC et al. 6144, 6147; 
Oliveira, FCA et al. 1276.

Myrcia tomentosa (Aubl.) 
DC.

---------- Arbusto Floresta de galeria Mendonça, RC et al. 6271

Myrcia variabilis  Mart. 
ex. DC.

---------- Arvoreta Cerrado sensu stricto,  
cerrado alto

Oliveira, FCA et al. 1358

Myrtaceae ---------- Herbácea Cerrado stricto sensu,  
cerradão

E.R.Santos  599, 920, 975 & C.B.Pereira

Psidium myrsinoides 
O.Berg

---------- Árvore ou 
arvoreta

Cerrado stricto 
sensu,campo cerrado

E.R.Santos 1098  & C.B.Pereira; Mendonça, 
RC et al. 6194

Psidium myrsinites DC. ---------- Árvore Cerradão E.R.Santos  190 & C.B.Pereira

Psidium sp1 ---------- Herbácea Área antropizada E.R.Santos 701 & C.B.Pereira

Psidium sp2 ---------- Árvore Mata de galeria E.R.Santos  634  & C.B.Pereira

Psidium sp3 ---------- Árvore Cerradão E.R.Santos  110  & C.B.Pereira

Psidium sp4 ---------- Árvore Mata de galeria E.R.Santos 513, 938  & C.B.Pereira

NYCTAGINACEAE

Boerhavia difussaL Pega-
pinto

Herbácea Cerrado  C.B.Pereira 11
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Guapira sp1 ---------- Arbusto Mata de galeria  C.B.Pereira 25

Guapira sp2 ---------- Árvore Cerrado E.R.Santos 666  & C.B.Pereira

Neea theifera Oerst. ---------- Subarbusto Cerradão Mendonça, RC et al. 6287

OCHNACEAE

Ouratea castaneifolia 
(DC.) Engl

Vassoura-
de-bruxa, 
curti-seco

Arbusto Cerradão, floresta de 
galeria estreita, floresta 
estacional semidecidual 
aluvial

Oliveira, FCA et al. 1401, 1344; Guimarães, LL 
et al. 13

Ouratea floribunda (A. St.-
Hil.) Engl.

---------- Subarbusto Vereda, cerrado Guimarães, LL et al. 124

Ouratea hexasperma 
(A.St. Hil.) Baill.

---------- Herbácea 
ou arbusto

Vereda, mata de galeria, 
campo cerrado, cerrado

E.R.Santos 326, 730, 755& C.B.Pereira; 
Mendonça, RC et al. 6191; Oliveira, FCA et al. 
1298

Ouratea ovalis (Pohl) Engl. ---------- Arvoreta Cerrado Fonseca, ML et al. 6194

Ouratea sp1 ---------- Árvore Cerradão, mata ciliar E.R.Santos  579 & C.B.Pereira; C.B.Pereira 44

Ouratea sp2 ---------- Herbácea Aquática D.B.Pereira 06

Ouratea sp3 ---------- Herbácea Margem do ribeirão São 
João

E.R.Santos 754  & C.B.Pereira

Ouratea spectabilis 
(Mart.) Engl.

---------- Herbácea Mata de galeria E.R.Santos  957 & C.B.Pereira

Sauvagesia erecta L. ---------- Herbácea Cerradão antropizado E.R.Santos  423 & C.B.Pereira

OLACACEAE

Heisteria ovata Benth. Arvoreta Floresta de galeria Mendonça, RC et al. 6274

OLEACEAE

Priogymnanthus hassleria-
nus (Chodat.) P. S. Green

Pau-vidro Epífita ou 
árvore

Cerradão, floresta 
estacional semidecidual 
alterada

E.R.Santos  303 & C.B.Pereira; Fonseca, ML et 
al. 6270

ONAGRACEAE

Ludwigia nervosa (Poir.) 
Chase

Cruz-de-
malta

Arbusto Vereda Fonseca, ML et al. 5994

Ludwigia sedoides(Humb. 
& Bonpl.) Hara

Cruz-de-
malta

Epífita Cerradão H.L.Lemos 04

Ludwigia sp1. ---------- Epífita Mata de galeria E.R.Santos 320, C.B.Pereira

Ludwigia sp2. ---------- Epífita Mata seca, cerradão E.R.Santos  980 & C.B.Pereira, H.L.Lemos 540 
& H.V.M.Parente

Ludwigia sp3. ---------- Herbácea 
terrestre

Vereda E.R.Santos 744 & C.B.Pereira

ORCHIDACEAE

Barbosella sp. Orqúidea Epífita Mata de galeria, cer-
radão

E.R.Santos 875, 880 & C.B.Pereira

Bletia catenulata Ruiz. & 
Pavon. 

---------- Herbácea Vereda Oliveira, FCA et al. 1330

Brassavola fragans Barb. 
Rodr.

Orqúidea Herbácea Cerrado E.R.Santos  330 & C.B.Pereira

Catasetum confusum 
G.Romero

Orqúidea Herbáceo-
Epífita

Mata de galeria C.B.Pereira 456

Cattleya nobilior Rchb.f. Orqúidea Epífita Mata de galeria E.R.Santos 319 & C.B.Pereira

Cleistes sp. Orqúidea Epífita Cerradão H.L.Lemos  539 & H.V.M.Parente 

Craniches candida (Barb. 
Rodr.) Cogn.

---------- Erva Mata ciliar Fonseca, ML et al. 3189
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Encyclia linearifolioides 
(Kraenz.) Hoehne.

Orqúidea Herbácea Mata de galeria E.R.Santos  447, 450 & C.B.Pereira

Epistephium sclerophyl-
lum Lindl.

---------- Herbácea Cerrado ralo Oliveira, FCA et al. 1669

Habenaria aphylla Barb. 
Rodr.

Orqúidea Herbácea Mata de galeria, cer-
radão

E.R.Santos  172, 242, 767 & C.B.Pereira

Lockhartia lunifera (Lindl.) 
Reichb.f.

Orqúidea Herbácea Cerrado antropizado E.R.Santos  713 & C.B.Pereira

Notylia sp. Orqúidea Liana Cerradão E.R.Santos 277, 876   & C.B.Pereira

Oncidium cebolleta Sw. Orqúidea Liana Mata de galeria E.R.Santos 233 & C.B.Pereira

Stenorrhynchuscf. hypno-
philus Barb. Rodr.

Orqúidea Epífita Mata de galeria E.R.Santos 833   & C.B.Pereira

OXALIDACEAE

Oxalis densifolia Mart. & 
Zucc.

Azedinha Subarbusto Campo cerrado, cerrado 
ralo, vereda

Guimarães, LL et al. 105

Oxalis goyazensis Turcz. Azedinha Subarbusto Cerrado Fonseca, ML et al. 5959

Oxalis sp1 Trevinho Arbusto Mata de galeria E.R.Santos 396, 794  & C.B.Pereira

Oxalis sp2 Trevinho Arbusto Mata de galeria E.R.Santos 831 & C.B.Pereira; C.B.Pereira 438, 
541; H.V.M.Parente 44

PASSIFLORACEAE

Passiflora alata Curtis. Maracujá-
do-mato

Arbusto Mata de galeria E.R.Santos 131, 237 591, 798, 896 & 
C.B.Pereira

Passiflora foetida L. Maracujá-
do-mato

Herbácea Mata de galeria E.R.Santos 932   & C.B.Pereira

PHYTOLACCACEAE

Gallesia cf. 
integrifolia(Benth) Harms

---------- Arbusto Cerradão, floresta esta-
cional demidecidual

Guimarães, LL et al.  06; Mendonça, RC et al. 
6154

PIPERACEAE

Ottonia sp. ---------- Herbácea Floresta estacional 
semidecidual aluvial

Oliveira, FCA et al. 1732

Peperomia delicatula 
Henschen.

---------- Herbácea Ruderal

Piper aduncum L. Pimenta-
de-ma-
caco

Herbácea 
ou arbusto

Campo antropizado,                 
cerradão, vereda

E.R.Santos 279, 777 & C.B.Pereira; Oliveira, 
FCA et al. 1416

Piper fuligeneum Aubl. ---------- Subarbusto Vereda, floresta de 
galeria

Guimarães, LL et al. 119

Piper tuberculatum Jacq. Pimenta-
de-ma-
caco

Herbácea Mata de galeria E.R.Santos 791  & C.B.Pereira

Piper sp. Pimenta-
de-ma-
caco

Herbácea Mata de galeria E.R.Santos 724 & C.B.Pereira

Pothomorphe umbellata 
(L.) Miq.

Pimenta-
de-ma-
caco

Herbácea Mata de galeria H.V.M.Parente, C.B.Pereira 46 & E.R.Santos

POACEAE

Andropogon bicornis L. ---------- Herbácea Vereda, savana parque  C.B.Pereira 324; Fonseca, ML et al. 6290

Aristida capillacea Lam. ---------- Herbácea Floresta de galeria Fonseca, ML et al. 6257
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Aristida cf. setifolia Kunth ---------- Herbácea Cerrado sensu stricto/ 
cerradão

Fonseca, ML et al. 5952

Arundinella hispida 
(Humb. & Bonpl. ex Willd.) 
Kuntze

---------- Herbácea Floresta de galeria Guimarães, LL et al. 131

Axonopus aureus P. Beauv. ---------- Herbácea Cerrado, cerrado típico, 
cerrado ralo, campo 
sujo

Fonseca, ML et al. 6179, 6463, 6403, 6406; 
Oliveira, FCA et al. 1494, 1759; Aparecida da 
Silva, M & Pinheiro, FC. 6976

Axonopus chrysoblepharis 
(Lag.) Chase

---------- Herbácea Cerrado denso/ cer-
radão

Fonseca, ML et al. 6517

Axonopus sp. ---------- Herbácea Mancha de cerradão Oliveira, FCA et al. 1710

Eleusine indica (L.) Gaert. Capim-
pé-de-
galinha

Herbácea Mata de galeria E.R.Santos  221  & C.B.Pereira

Echinolaena inflexa (Poir) 
Chase

Capim-
flexinha

Herbácea Cerrado Guimarães, LL et al. 110

Echinolaena oplismen-
oides (Munro ex Döll) 
Stieber

---------- Herbácea Cerrado típico Fonseca, ML et al.  6434

Echinochloa sp. ---------- Árvore Mata de galeria E.R.Santos  910  & C.B.Pereira

Eragrostis maypurensis 
(Kunth) Steud.

---------- Herbácea Vereda Fonseca, ML et al. 6013

Guadua sp. ---------- Bambú Vereda Guimarães, LL et al. 129

Gymnopogon foliosus 
(Willd.) Nees

---------- Herbácea Vereda Mendonça, RC et al. 6270

Ichnanthus sp. ---------- Herbácea Vereda Fonseca, ML et al. 6014

Leptochloa virgata (L.) P. 
Beauv.

---------- Herbácea Cerrado Oliveira, FCA & Filgueiras, TS. 137

Loudetiopsis chrysothrix 
(Nees) Conert

---------- Herbácea Cerrado Fonseca, ML et al. 6042, 6109

Mesosetum coyennense  
Steud.

---------- Herbácea Cerrado Oliveira, FCA et al. 738

Mesosetum ferrugineum 
(Trin. Chase)

---------- Herbácea Cerrado Filgueiras, TS et al. 3064

Olyra sp. ---------- Herbácea Varjão E.R.Santos 18,  & C.B.Pereira

Oplismenus cf. hirtellus 
(L.) P. Beauv. 

---------- Herbácea Floresta estacional 
semidecidual aluvial

Oliveira, FCA et al. 1729

Oplismenus sp. ---------- Herbácea Cerrado ralo Fonseca, ML et al. 6419

Panicum cayennense Lam. ---------- Herbácea Cerrado ralo Fonseca, ML et al. 6498

Paspalum lanciflorum Trin. ---------- Herbácea Savana parque, cerrado 
denso, cerrado ralo

Oliveira, FCA et al. 1664; Fonseca, ML et al. 
6375, 6461, 6470

Paspalum multicaule Poir. ---------- Herbácea Cerrado ralo Fonseca, ML et al. 6412

Paspalum sp. ---------- Herbácea Cerradão Fonseca, ML et al. 6327

Poaceae 1 ---------- Herbácea Cerrado stricto sensu C.B.Pereira 458

Poaceae 2 ---------- Herbácea Varjão (Campo cerrado) H.V.M.Parente 13

Setaria geniculata P.Beauv. Capim-
rabo-de-
raposa

Arbusto Cerrado stricto sensu, 
cerrado,mata de galeria 

C.B.Pereira 10; C.B.Pereira, H.L.Lemos 
544 & H.V.M.Parente; C.B.Soares, 1051 & 
A.G.Azevedo

Trachypogon sp. ---------- Herbácea Cerrado ralo Oliveira, FCA et al.  1758
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Trachypogon spicatus (L.f.) 
Kuntze

capim-
agreste

Herbácea Savana Parque, campo, 
cerrado típico

Fonseca, ML et al.. 6542, 6464, 6478; Olivei-
ra, FCA et al. 1769

POLYGALACEAE

Bredemeyera floribunda 
Willd.

---------- Árvore ou 
liana

Mata de galeria, cer-
rado alto

E.R.Santos 507,  949  & C.B.Pereira; Oliveira, 
FCA et al. 1535

Bredemeyera sp. ---------- Herbácea 
terrestre

Mata de galeria E.R.Santos 449 & C.B.Pereira

Coccoloba mollis Casar. Pau-jaú Liana Mata de galeria E.R.Santos 787 & C.B.Pereira; Oliveira, FCA et 
al. 1305

Moutabea excoriata Mart. 
ex. Miq.

Bacuparí Trepadeira Floresta estacional 
semidecidual

Mendonça, RC et al. 6183

Polygala celosioides A.W. 
Benn. 

---------- Herbácea Savana parque, campo, 
vereda

Oliveira, FCA et al. 1446; 1638; Fonseca, ML 
et al. 5992

Polygala longicaulis H.B.K. ---------- Herbácea Aquática, cerrado típico E.R.Santos  1530  & C.B.Pereira; Oliveira, FCA 
et al. 1775

Polygala sedoides A.W. 
Benn. 

---------- Herbácea Savana parque Oliveira, FCA et al. 1587, 1482

Polygala sp1. ---------- Herbácea Cerrado antropizado E.R.Santos 351, 478, 769 & C.B.Pereira 

Polygala sp2. ---------- Árvore Mata de galeria E.R.Santos  522 & C.B.Pereira

Polygala poaya Mart. ---------- Subarbusto Cerrado, floresta de 
galeria

Aparecida da Silva, M et al. 6609

Polygala timoutou Aubl. ---------- Herbácea Cerrado,  vereda Oliveira, FCA et al. 1483; Fonseca, ML et al. 
6477

Securidaca ovalifolia A. 
St.-Hil.

---------- Trepadeira Cerradão Oliveira, FCA et al. 1295

POLYPODIACEAE

Polypodium aureum L. Cachor-
rinho

Epífita Floresta estacional 
semidecidual aluvial

Oliveira, FCA et al. 1735

Polypodium sp. ---------- Árvore Cerradão, cerradão 
antropizado

E.R.Santos 186, 651, 681 & C.B.Pereira

PONTEDERIACEAE

Eichhornia crassipes 
(Mart.) Solms-Laubach.

Aguapé Arbusto Mata de galeria ----------

PORTULACACEAE

Portulaca oleracea L. Beldroega Arbusto Varjão (Campo cerrado) H.V.M.Parente 15

PROTEACEAE

Euplassa inaequalis (Pohl) 
Engl. 

---------- Arvoreta Vereda Oliveira, FCA et al. 1337

Roupala montana Aubl. Mijo-de-
guará

Árvore Mata de galeria E.R.Santos 214 & C.B.Pereira; Fonseca, ML et 
al. 6211

PTERIDACEAE

Adiantum latifolium Lam. ---------- Herbácea Mata de galeria E.R.Santos 239 & C.B.Pereira

Adiantum sp1. ---------- Herbácea Mata de galeria E.R.Santos 446 & C.B.Pereira

Adiantum sp2. ---------- Herbácea Mata de galeria E.R.Santos 905 & C.B.Pereira

Lygodium volubile Sw. Trepadeira Floresta estacional 
semidecidual aluvial

Oliveira, FCA et al. 1724, 1810, 1569

RAPATEACEAE

Cephalostemon sp. ---------- Herbácea Vereda, cerrado Oliveira, FCA et al. 1828

RHAMNACEAE
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Gouania sp. ---------- Arbusto Cerradão stricto sensu, 
cerradão

E.R.Santos 490, 692, 842  & C.B.Pereira

Rhamnidium elaeocarpus 
Reissek.

Bosta-de-
carneiro

Arbusto Cerradão, mata de 
galeria

Zizyphus oblongifolius S. 
Moore

Joazeiro Arvoreta Cerradão E.R.Santos 916 & C.B.Pereira

RUBIACEAE

Alibertia concolor (Cham.) 
Kuntze

---------- Subarbusto Cerradão Mendonça, RC et al. 6149

Alibertia cf. obtusa K. 
Schum.

---------- Arbusto Campo de murundu Mendonça, RC et al. 6163

Alibertia edulis (L. C. Rich.) 
A. Rich.  ex  DC. 

Marme-
lada

Liana ou 
arbusto

Mata de galeria, cer-
rado típico, floresta de 
galeria, cerradão, flo-
resta estacional semide-
cidual aluvial alterada, 
savana parque

E.R.Santos 244,  781, & C.B.Pereira; Oliveira, 
FCA et al. 1778, 1682, 1352, 1448, 1607, 
1742; Fonseca, ML et al. 6255, 6500, 6306, 
5987; Guimarães, LL et al. 38

Alibertia myrciifolia 
Spruce ex K.Schum.

Marme-
lada

Árvore ou 
subarbusto

Cerradão, cerrado,                  
mata ciliar, cerrado 
sensu stricto

E.R.Santos 144, 212, 254, 581, 600, 610, 686, 
772, 783,  843 & C.B.Pereira; Oliveira, FCA et 
al. 1357; Mendonça, RC et al. 6201

Alibertia myrciifolia 
Spruce ex K.Schum.

Marme-
lada

Árvore ou 
subarbusto

Cerradão, cerrado,                  
mata ciliar, cerrado 
sensu stricto

E.R.Santos 144, 212, 254, 581, 600, 610, 686, 
772, 783,  843 & C.B.Pereira; Oliveira, FCA et 
al. 1357; Mendonça, RC et al. 6201

Alibertia sessilis (Vell.) 
K.Schum.

Marme-
lada

Liana ou 
árvore

Mata de galeria, cer-
rado

E.R.Santos  404 & C.B.Pereira; Guimarães, LL 
et al. 39

Alibertia verrucosa S. 
Moore

Marmela-
da-rugosa

Árvore Mata ciliar G.C.Borges 52

Alibertia sp. Marme-
lada

Herbácea Cerrado stricto sensu E.R.Santos 676 & C.B.Pereira

Augusta longifolia 
(Spreng.) Rehder

Augusta Arvoreta Vereda Fonseca, ML et al. 6018

Chiococca alba (L.) Hitchc. ---------- Herbácea 
ou arbusto

Cerradão, mata de 
galeria

E.R.Santos 250, 276, 784 & C.B.Pereira; Fon-
seca, ML et al. 1713

Chomelia sp. ---------- Árvore Mata de galeria E.R.Santos 105, 726, & C.B.Pereira

Coccocypselum hirsutum 
Bartl. ex DC. 

---------- Subarbusto Vereda, campo Fonseca, ML et al. 6027

Cordiera macrophylla  (K. 
Schum) Kuntze

---------- Arbusto Cerradão Mendonça, RC et al. 6150, 6282; Oliveira, FCA 
et al. 1267; Guimarães, LL et al. 75

Cordiera rigida (K. Schum.) 
Kuntze

---------- Subarbusto Cerrado ralo Guimarães, LL et al. 89; Fonseca, ML et al. 
6045; Oliveira, FCA et al. 1343

Cordiera sessilis (Vell.) K. 
Schum.

---------- Arbusto Campo de murundu Mendonça, RC et al 6163; Guimarães, LL et 
al. 39

Coussarea hydrangeifolia 
(Benth.) Müll. Arg. 

Bugre-
branco

Árvore Cerrado stricto sensu, 
floresta estacional 
decidual

Observada; Fonseca, ML et al. 6200, 6256, 
6207; Oliveira, FCA et al. 1527, 1530

Coussarea platyphylla 
Müll. Arg.

---------- Arvoreta Mata de galeria E.R.Santos 959 & C.B.Pereira

Coussarea sp. ---------- Arvoreta Cerradão alterado Oliveira, FCA et al. 1530

Declieuxia fruticosa 
(Willd. ex. Roem. & 
Schult.) Kuntze

---------- Árvore ou 
arbusto

Cerradão, savana 
parque

E.R.Santos 650, & C.B.Pereira; C.B.Pereira 
119; Oliveira, FCA et al. 1667
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Diodia teres Walter ---------- Herbácea Cerradão antropizado E.R.Santos  652  & C.B.Pereira

Faramea bracteata Benth. ---------- Subarbusto Mata ciliar E.R.Santos  387, & C.B.Pereira

Ferdinandusa elliptica 
Pohl.

Brinco-
de-água

Arbusto Mata de galeria, floresta 
estacional, cerrado, 
vereda

C.B.Pereira 95 & G.C.Borges; E.R.Santos  299, 
799 & C.B.Pereira; Fonseca, ML et al. 6370, 
6475, 6396, 6334;  Oliveira, FCA et al. 1765

Ferdinandusa speciosa 
Pohl. 

---------- Arvoreta ou 
arbusto

Cerrado  E.R.Santos 139, 667,  685 & C.B.Pereira; Fon-
seca. ML et al. 6002

Guettarda viburnoides 
Cham.& Schltdl.

Angélica Subarbusto Mata ciliar E.R.Santos 386 & C.B.Pereira 

Mitracarpus sp Poaia Herbácea Mata de galeria  C.B.Pereira 112

Palicourea crocea (Sw.) 
Roem. & Schult.

---------- Arbusto Mata de galeria E.R.Santos 24  & C.B.Pereira; Fonseca, ML et 
al 6508

Palicourea marcgravii 
(Spreng.) A.St.-Hil.

Erva-café Arbusto Mata de galeria E.R.Santos  745 & C.B.Pereira; Oliveira, FCA et 
al. 1850; Fonseca, ML et al. 6318

Palicourea rigida Kunth. Cam-
painha

Árvore Mata de galeria E.R.Santos  576 & C.B.Pereira

Psychotria barbiflora DC. ---------- Subarbusto Cerradão Oliveira, FCA et al. 1716

Psychotria carthagenensis 
Jacq.

---------- Arbusto Floresta estacional 
semidecidual

Mendonça, RC et al. 6184; Fonseca, ML et al. 
6301

Psychotria colorata (Will 
ex. Roem & Schult) Müell. 
Arg

Erva Árvore Mata de galeria E.R.Santos  206  & C.B.Pereira

Psychotria hoffmanseg-
giana (Willd. ex Roem.& 
Schult.) Müll.Arg.

Erva Herbácea Mata de galeria E.R.Santos  78,   & C.B.Pereira

Psychotria officinalis 
(Aubl.) Raeusch. ex Sand-
with

---------- Subarbusto Floresta de galeria Fonseca, ML et al. 6447

Psychotria prunifolia 
(Kunth) Steyrm.

---------- Subarbusto Cerradão Fonseca, ML et al 6386, 6317

Psychotria sp1. Erva Herbácea Cerradão, cerrado E.R.Santos 359, 425, 630 & C.B.Pereira

Psychotria sp2. ---------- Arbusto ou 
arvoreta

Mata de galeria, cer-
rado, cerrado stricto 
sensu

E.R.Santos 100, 560, 624 & C.B.Pereira

Randia sp. ---------- Arbusto 
escandente 

Floresta estacional 
semidecidual

Mendonça, RC et al.  6188

Rhynchanthera grandiflora 
(Aubl.) DC. 

---------- Arbusto Vereda Fonseca, ML et al. 5990

Rudgea erioloba Benth. ---------- Arbusto Cerrado, floresta esta-
cional semidecidual

Oliveira, FCA et al. 1304, 1558; Mendonça, RC 
et al. 6181; Fonseca, ML et al. 6544

Rudgea viburnoides 
(Cham.) Benth.

Chá-de-
bugre, 
bugre-
branco

Árvore ou 
arbusto

Mata de galeria, cer-
radão ou cerrado alto

E.R.Santos 170 & C.B.Pereira; Oliveira, FCA et 
al. 1540; Fonseca, ML et al. 6320

Rudgea sp. ---------- Arbusto Cerrado antropizado E.R.Santos   305 & C.B.Pereira

Sabicea brasiliensis Wer-
nham

Sangue-
de-cristo

Subarbusto Cerrado ralo Fonseca, ML et al. 6422

Sabicea grisea Cham. & 
Schltdl

---------- Arbusto Savana Parque Fonseca,ML et al. 6313

Simira sampaiona 
(Standl.) Steyern

---------- Árvore Cerrado stricto sensu ----------
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Spermacoce dasycephala 
L.

---------- Arbusto Mata de galeria E.R.Santos  658 & C.B.Pereira

Spermacoce neotenuis 
Govaerts

---------- Herbáceo Savana Parque Oliveira, FCA et al. 1442, 1635; Fonseca, ML 
et al. 6547

Spermacoce tenella 
Kunth.

---------- Subarbusto Campo, cerrado Oliveira, FCA et al. 1518

Spermacoce verticiliata L. ---------- Árvoreta ou 
árvore

Mata de galeria, cer-
radão 

E.R.Santos 116, 165, 228, 723 & C.B.Pereira

Staelia sp. ---------- Herbácea Savana Parque Oliveira, FCA et al. 1447

Staelia virgata (Link ex 
Roem. & Schult.) K.

---------- Herbácea Cerrado Guimarães, LL et al. 112

Tocoyena arenicola Del-
prete

---------- Arbusto Cerrado, vereda Mendonça, RC et al. 6261

Tocoyena formosa (Cham. 
& Schltdl.) K. Schum.

Jenipapo-
bravo, 
jenipapo-
de-cavalo

Árvore ou 
arbusto

Cerrado, savana parque, 
cerrado típico

E.R.Santos 411 & C.B.Pereira; Fonseca, ML 
et al. 6480, 6540, 6253; Oliveira, FCA et al. 
1696, 1784, 1656; Mendonça, RC et al. 6161

Uncaria guianensis (Aubl.) 
Willd.

---------- Liana Floresta estacional 
semidecidual aluvial

Oliveira, FCA et al. 1723

RUTACEAE

Esenbeckia pumila Pohl. guaxipita Subarbusto Cerrado Fonseca, ML et al. 6124

Metrodorea stipularis 
Mart.

Pau-
marfim

Árvore Mata de galeria Pereira, BAS & Mecenas, VV. 2372

Pilocarpus trachylophus 
Holmes

---------- Árvore Floresta estacional de-
cidual submontana

Oliveira, FCA et al. 1427

Spiranthera odoratissima 
A. St.- Hil.

Manacá Arbusto ou 
árvore

Mata ciliar, mata de            
galeria, cerrado stricto      
sensu, cerradão

E.R.Santos 127, 136, 204, 263, 287, 587, 
622,671,741, 801, 864 & C.B.Pereira

SAPINDACEAE

Allophylus edulis (A. St.-
Hil., Cambess. &  A. Juss.) 
Radlk.

---------- Liana Mata de galeria, Cer-
radão

E.R.Santos 06 & H.V.M.Parente; E.R.Santos 
125, 185, 231, 683 & C.B.Pereira  

Cupania vernalis Cambess. Camboatã Liana Cerradão E.R.Santos 595 & C.B.Pereira

Dilodendron bipinnatum 
Radlk.

Ma-
moninha

Liana Mata de galeria E.R.Santos 735 & C.B.Pereira

Magonia pubescens A. 
St.- Hil.

Timbó, 
tingui

Liana ou 
árvore

Cerradão, cerrado 
denso, cerrado sensu 
stricto

E.R.Santos 921 & C.B.Pereira; C.B.Pereira 15; 
Oliveira, FCA et al. 1310

Matayba guianensis Aubl. Ma-
moninha

Árvore ou 
arvoreta

Mata de galeria, campo 
de murundu, floresta de 
galeria inundável

E.R.Santos  826 & C.B.Pereira; Mendonça, RC 
et al. 6168; Fonseca, ML et al. 6337

Matayba sp. ---------- Arbusto Cerrado Oliveira, FCA et al. 1495

Serjania caracasana (Jacq.) 
Willd.

---------- Árvore Cerrado E.R.Santos 483, 918 & C.B.Pereira; C.B.Pereira 
29

Serjania hebecarpa Benth. ---------- Trepa-
deira com 
gavinhas

Floresta de galeria Oliveira, FCA et al. 1507

Serjania erecta Radlk. ---------- Árvore Mata de galeria E.R.Santos  107 & C.B.Pereira

Serjania sp. ---------- Herbácea Ruderal E.R.Santos  

Paullinia sp. ---------- Árvore Mata de galeria, cer-
radão, cerrado stricto 
sensu

E.R.Santos 479, 509,  839, 972 & C.B.Pereira; 
C.B.Pereira 26, 56

Paullinia spicata Benth. ---------- Trepadeira Floresta estacional 
semidecidual aluvial

Oliveira, FCA et al. 1275
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SAPOTACEAE

Chysophyllum gonocar-
pum

---------- Arvoreta Floresta estacional Pereira, BAS & Alvarenga, D. 3586, 3394

Manilkara cf. triflora (Al-
lemão) Monachino

Maçaran-
duba, 
mandio-
quinha

Arbusto Campo sujo, cerrado 
ralo, cerrado

Fonseca, ML et al.  6084; Oliveira, FCA et al. 
1502

Micropholis venulosa 
(Mart. & Eichl.) Pierre

Uvinha, 
mangaba-
rana

Árvore Floresta de galeria Sebastião de Souza Silva; João Lemos & Dam-
brós, LA. 30

Pouteria gardneri (Mart. & 
Miq.) Baehni

---------- Árvore Floresta de galeria Pereira, BAS & Alvarenga, D. 3398; Mendon-
ça, RC et al. 2985

Pouteria 
macrophylla(Lam.) Eyma.

Taturubá Liana Campo cerrado E.R.Santos  307 & C.B.Pereira; 
H.V.M.Parente16

Pouteria ramiflora (Mart.) 
Radlk.

Curriola Liana ou 
árvore

Cerrado antropizado,               
cerrado arenoso       an-
tropizado, cerrado, 
vereda, cerradão

E.R.Santos 615, 672  & C.B.Pereira; Oliveira, 
FCA et al. 1473, 1392, 6110; Fonseca, ML et 
al. 6242

Pouteria sp. ---------- Arbusto Cerrado antropizado ----------

Pouteria torta  (Miq.) 
Radlk.

Cabo-de-
machado

Árvore Mata de encosta Pereira, BAS & Alvarenga, D. 2399

SELAGINELLACEAE

Selaginella marginata 
(Humb. & Bonpl. ex. 
Wild.) Spring.

---------- Herbácea Floresta estacional 
semidecidual aluvial

Oliveira, FCA et al. 1730

SCHIZAEACEAE

Anemia millefolia (Gard-
ner) C. Presl

---------- Herbácea Cerrado Fonseca, ML et al. 6476

Anemia oblongifolia (Cav.) 
Sw. 

---------- Herbácea Cerrado típico Fonseca, ML et al. 6474

SCROPHULARIACEAE

Alectra cf. stricta Benth. ---------- Herbácea Campo de murundu, 
vereda

Aparecida da Silva, M et al. 6133

Buchnera lavandulacea 
Cham. & Schultdl.

---------- Subarbusto Vereda Guimarães, LL et al. 125

Scoparia dulcis L. Vas-
sourinha

Arbusto Cerrado antropizado,            
cerrado stricto sensu

E.R.Santos 28 & H.V.M.Parente; E.R.Santos 
180 & C.B.Pereira

SIMAROUBACEAE

Picramnia cf. sellowii 
Planch.

---------- Arbusto Cerrado Oliveira, FCA et al. 1673

Simarouba versicolor 
A.St.-Hil.

Mata-
cachorro

Herbácea 
ou árvore

Mata de galeria, cer-
rado, floresta estacional 
aluvial

E.R.Santos 155 & C.B.Pereira; Oliveira, FCA et 
al. 1287

SMILACACEAE

Smilax brasiliensis Spreng. ---------- Trepadeira Cerradão, mata ciliar 
demidecidua

Oliveira, FCA et al. 1271; Mendonça, RC et al. 
6222

Smilax elatica Griseb ---------- Trepadeira Floresta estacional 
semidecidual

Mendonça, RC et al. 6175
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Smilax fluminenses Steud. Japecanga Arbusto ou 
trepadeira

Cerrado stricto 
sensu,cerradão,campo        
limpo antropizado

E.R.Santos 113, 117, 558, 640, 774 & 
C.B.Pereira; Oliveira, FCA et al. 1289

Smilax oblongifolia Griseb. ---------- Trepadeira Cerrado Oliveira, FCA et al. 698

Smilax sp. Japecanga Herbácea Mata de galeria E.R.Santos  619 & C.B.Pereira

Smilax syringoides Griseb. ---------- Trepadeira Campo sujo Marquete, R. et al. 2424

SOLANACEAE

Physalis angulata L. Canapú Herbácea Campo rupestre (Área 
antropizada)

 C.B.Pereira 43

Solanum asperolanatum 
Ruiz & Pav.

---------- Herbácea Cerrado stricto sensu H.V.M.Parente 30

Solanum grandiflorum 
Ruiz & Pavon

Lobeira-
pilosa

Árvore ou 
arbusto

Cerradão, cerrado          
antropizado, próximo 
mata       de galeria

E.  R. .Santos 54, 101, 114, 132, 223, 286, 
384, 546, 575, 617, 689, &  C.B.Pereira

Solanum lycocarpum 
A.St-Hil

Lobeira Àrvore ou 
arbusto

Mata de galeria, mata 
ciliar 

E.  R. .Santos 01, 46, 111, 391, 424, 795,   &  
C.B.Pereira

Solanum palinacanthum 
Dunal

---------- Herbácea Cerrado antropizado,   
cerradão antropizado,    
cerrado stricto sensu

E.  R. .Santos 268, 996,   &  C.B.Pereira; 
E.R.Santos 27 & H.V.M.Parente

Solanum sp. ---------- Arbusto Savana Parque Fonseca, ML et al. 6289

STERCULIACEAE

Byttneria melastomifolia 
A.ST-Hil

---------- Árvore Mata de galeria E.  R..Santos   512  &  C.B.Pereira

Bytteneria sp. ---------- Herbácea Vereda Oliveira, FCA; Fonseca,ML; Silva Filho, AP & 
Barros, BS. 1820

Guazuma ulmifolia Lam. Mutamba Herbácea 
ou árvore

Cerrado antropizado, 
floresta estacional 
decidual submontana, 
floresta de galeria

E.  R. .Santos  389 &  C.B.Pereira; Pereira, 
B.A.S.2430; Oliveira, FCA et al. 1430, 1528; 
Mendonça, RC et al. 6273

Helicteres brevispira St. 
Hil. 

---------- Arbusto ---------- Heringer, FP et al. 6706

Helicteres guazumifolia 
Kunth

Sacar-
rolha

Arbusto 
escandente

Mata de galeria C.B.Pereira 430 

Helicteres sacarolha A.St.-
Hil., A.Juss. & Cambess.

Sacar-
rolha

Árvore ou 
arbusto

Cerradão, cerrado, cer-
rado fechado

E.  R. .Santos 309, 349 &  C.B.Pereira; Oliveira, 
FCA et al. 1598; Fonseca, ML et al. 6531

Melochia simplex Ast. Hil. ---------- Subarbusto Cerrado Fonseca, ML et al. 1777

Melochia villosa (Mill.) 
Fawc & Rendle

Sacar-
rolha

Arbusto Mata de galeria, cer-
rado

C.B.Pereira 451; H.L.Lemos 428 & 
H.V.M.Parente; Guimarães, LL et al. 37; Her-
inger, FP et al 769; Fonseca, ML et al. 6551

Sterculia striata A. St.-Hil. 
& Naudin

Chichá Árvore Cerradão Guimarães, LL et al. 97

Waltheria ferruginea A. 
St.-Hil. 

---------- Subarbusto Cerrado sensu stricto, 
cerradão

Fonseca, ML et al. 5965

Waltheria indica L. ---------- Árvore Mata de galeria, mata 
ciliar 

E.  R..Santos 108, 138, 169, 379, 806 &  
C.B.Pereira

Waltheria tomentosa 
H-St. John.

---------- Árvore Cerrado stricto sensu,  
cerradão antropizado,    
cerrado

E.  R..Santos 495, 533, 894 &  C.B.Pereira; 
C.B.Pereira 48

STYRACACEAE

Styrax camporum Pohl. Laran-
jinha

Herbácea 
ou árvore

Cerradão, vereda E.  R..Santos 486 &  C.B.Pereira; Oliveira, FCA 
et al. 1414

FAMÍLIA/ESPÉCIE
NOME 

POPULAR
HÁBITO HABITAT COLETOR/ Nº DA COLETA
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THEOPHRASTACEAE

Clavija nutans (Vell.) B. 
Stahl.

---------- Herbácea Cerrado antropizado E.  R..Santos  714  &  C.B.Pereira

TILIACEAE

Apeiba tibourbou Aubl. Pau-
jangada

Árvore Mata de galeria, floresta 
estacional semidecidual 
aluvial

E.  R..Santos  590, 657  &  C.B.Pereira; 
Mendonça, RC et al. 6280; Olveira, FCA et al. 
1734; Fonseca, ML et al 6254

Luehea paniculata Mart. 
& Zucc.

Açoita-
cavalo

Árvore Mata de galeria, cer-
radão, cerrado com 
pastagem, cerrado 
sensu stricto, floresta 
estacional semidecidual 
aluvial

E.  R..Santos  147, 234,  392, 654,  682, 738,  
785  &  C.B.Pereira; Pereira, BAS & Alvarenga, 
D. 3259; Guimarães, LL et al. 57, 35, 04; 
Oliveira, FCA et al. 1366

Mollia burchellii Sprague. ---------- Arbusto Cerrado E.  R..Santos 321 &  C.B.Pereira; Haidar, RF et 
al. 818

TURNERACEAE

Piriqueta sp. ---------- Subarbusto Cerrado Oliveira, FCA et al. 2291

Turnera ulmifolia L. Malva Arvoreta Cerradão E.  R..Santos  316  &  C.B.Pereira

Turnera sp. ---------- Herbácea Cerradão E.  R..Santos  322 &  C.B.Pereira

ULMACEAE

Celtis iguanea(Jacq.) 
Sargent.

---------- Herbácea Pastagem, área antrop-
izada

E.  R..Santos 352, 762 &  C.B.Pereira

Trema micrantha (L.) 
Blume

Periquit-
eira

Herbácea Cerradão antropizado, 
mata de galeria

E.  R..Santos 241, 627,   &  C.B.Pereira

VELLOZIACEAE

Vellozia sp. Canela-
d'ema

Herbácea Mata de galeria E.  R..Santos 145 &  C.B.Pereira

VERBENACEAE

Aegiphila klotschiana 
Cham.

---------- Herbácea Cerrado E.  R..Santos 970 &  C.B.Pereira

Aloysia virgata (Ruiz. & 
Pav.) Juss. 

Lixa-de-
cultura

Arvoreta Floresta de galeria seca Sousa Silva, S; Pereira, JDA & Dambrós, LA. 
379

Amasonia 
campestris(Aubl.) Mold.

---------- Árvore Mata de galeria C.B.Pereira 23

Lantana canescens H.B.K. ---------- Liana Mata de galeria, cer-
radão

E.  R. Santos 230, 274 &  C.B.Pereira

Lantana sp. ---------- Arbusto Campo sujo,  cerrado 
ralo

Fonseca, ML et al. 6071, 6044, 1549

Lindernia crustacea (L.) 
F.Muell.

---------- Liana Mata de galeria, cer-
rado, área antropiza

E.  R..Santos 120, 171, 593, 647, 659 &  
C.B.Pereira

Lippia lupulina Cham. Salva-do-
campo

Árvore Campo cerrado (Varjão), 
cerrado

E.  R. Santos 410  &  C.B.Pereira; 
H.V.M.Parente 17

Lippia origanoides Kunth ---------- Subarbusto Campo sujo,  cerrado 
ralo

Fonseca, ML et al. 6072

Lippia sericea Cham. ---------- Subarbusto Cerrado sensu stricto/ 
cerradão

Fonseca, ML et al. 5943

Stachytarpheta cayennen-
sis (L.C.Rich.) Vahl.

Gervão Liana Cerrado stricto sensu,       
cerrado

E.  R. Santos 153, 210,  &  C.B.Pereira

Stachytarpheta cf. rhom-
boidalis (Pohl) Walp. 

---------- Arbusto Cerrado Fonseca, ML et al. 6191

FAMÍLIA/ESPÉCIE
NOME 

POPULAR
HÁBITO HABITAT COLETOR/ Nº DA COLETA



134

Ciências Biológicas

Vitex polygama Cham. Tarumã Árvore Cerradão, cerrado               
antropizado, cerrado, flo-
resta de galeria alterada

E.  R. Santos 148, 178, 258,  278, 709 &  
C.B.Pereira; C.B.Pereira 80; Oliveira, FCA et 
al. 1342

VIOLACEAE

Hybanthus cf. lanatus (A. 
St.-Hil.) Baill.

---------- Herbácea Campo sujo, cerrado Aparecida da Silva, M.6205 a, 6154

VISCACEAE

Dendrophtora warmingii 
(Eichler) Kuijt

---------- Hemipara-
sita

Cerradão, cerrado, 
cerrado stricto sensu, 
floresta estacional

Fonseca, ML et al.6115

Phoradendron crassifo-
lium (Pohl ex DC) Eichler

---------- Hemipara-
sita

Cerradão, cerrado, 
cerrado stricto sensu, 
floresta estacional

Fonseca, ML et al. 6197; Oliveira, FCA et al. 
1340

Phoradendron hexasti-
chum (DC.) Griseb.

---------- Hemipara-
sita

Cerradão, cerrado, 
cerrado stricto sensu, 
floresta estacional

Oliveira, FCA et al. 1385

Phoradendron perrottetti 
(DC.) Griseb.

---------- Hemipara-
sita

Cerradão, cerrado, 
cerrado stricto sensu, 
floresta estacional

Fonseca, ML et al. 6210

VITACEAE

Cissus campestris (Baker) 
Planch.

---------- Arvore ---------- ----------

Cissus erosa L.C.Rich. ---------- Árvore Mata de galeria, cer-
radão, cerrado

E.  R. Santos 142, 521,  636, 732, 805, 879, &  
C.B.Pereira; Fonseca, ML et al. 6307

Cissus gongylodes (Baker) 
Planch.

---------- Trepadeira Savana Parque Oliveira, FCA et al. 1704

Cissus simsiana Schult. & 
Schult.f

---------- Árvore Mata ciliar E.  R. Santos 953  &  C.B.Pereira

Cissus sp. ---------- Trepadeira Floresta de galeria 
inudável

Fonseca, ML et al. 6307

VOCHYSIACEAE

Callisthene fasciculata 
Mart.

Capitão Árvore Cerrado, cerradão, 
cerrado stricto sensu, 
savana parque, floresta 
estacional decidual

E.  R. Santos 561,  662,   &  C.B.Pereira; 
C.B.Pereira 81;  H.V.M.Parente 26; Oliveira, 
FCA et al. 1435; Fonseca, ML et al. 6198

Callisthene molissima 
Warm.

Jacaran-
dazinho, 
pau-de-
rato, pau-
jacaré

Árvore ou 
arvortea

Cerrado, campo, cer-
rado alto

Fonseca, ML et al. 6152, 6166, 6249; Men-
donça, RC et al. 6170; Guimarães, LL et al. 76; 
Oliveira, FCA et al. 1532, 1367

Qualea dichotoma (Mart.) 
Warm.

Pau-terra Árvore Cerradão Fonseca, ML et al. 6348

Qualea ingens Warm. Maria-
preta

Árvore Cerrado denso, cerrado        
stricto sensu

E.  R. Santos 371, 922  &  C.B.Pereira

Qualea grandiflora Mart. Pau-terra-
folha-
grande

Árvore Cerrado, cerrado ralo, 
cerradão, cerrado 
denso, cerrado típico

E.  R. Santos  342, 524, &  C.B.Pereira; 
Oliveira, FCA et al. 1838, 1686, 1790, 1794; 
Fonseca, ML et al. 6523, 6349, 6432, 6456

Qualea multiflora Mart. Pau-terra-
liso

Árvore Cerrado stricto sensu, 
cerrado típico, floresta 
de galeria inundável, 
cerrado, cerradão

E.  R. Santos  546,   &  C.B.Pereira; C.B.Pereira 
09; Fonseca, ML et al. 6339, 6363, 6430, 
6345; Oliveira, FCA et al. 1717

FAMÍLIA/ESPÉCIE
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Qualea wittrockii Malme Maria-
preta

Árvore Mata de galeria, mata 
ciliar, cerradão, cerrado              
stricto sensu

E.  R. Santos   247, 577, 639, 706 &  
C.B.Pereira; C.B.Pereira 91

Qualea parviflora Mart. Pau-terra-
folha-
pequena

Arvoreta ou 
árvore

Cerrado stricto sensu,    
cerrado, savana parque, 
cerradão, cerrado ralo, 
cerrado típico, cerrado 
fechado

E.  R. Santos 343, 414, 976, 1013 & 
C.B.Pereira; C.B.Pereira 08; Oliveira, FCA et al. 
1516, 1698, 1386, 1764, 1687, 1791, 1433; 
Fonseca, ML et al. 6532, 6276, 6234, 6492 b, 
6220,6392, 6453; Mendonça, et al. 6192

Qualea sp. ---------- Árvore Cerrado sensu stricto Oliveira, FCA et al. 1345

Salvertia convallariodora 
St.-Hill.

Folha-
larga,  
colher-de-
vaqueiro

Herbácea 
ou árvore

Cerrado alagado, cer-
rado típico, campo

E.  R. Santos  757  &  C.B.Pereira; Oliveira, FCA 
et al. 1515, 1848; Fonseca, ML et al. 6188, 
6263

Vochysia cf. sessiliflora 
Warm.

Pau-doce Árvore Cerrado alto, cerradão 
alterado

Oliveira, FCA et al. 1556

Vochysia gardneri Warm. Pau-coal-
hada

---------- ---------- ----------

Vochysia haenkeana Mart. Escorre-
ga-maca-
co, pau-
amarelo

Árvore Cerradão, cerrado alto Desconhecido, Oliveira, FCA et al. 1562; Gui-
marães, LL et al. 135

Vochysia pyramidalis 
Mart.

Canjarana ---------- ---------- ----------

Vochysia rufa (Spreng.) 
Mart.

Pau-doce, 
pau-de-
goma

Árvore ou 
arbusto

Cerrado sensu stricto, 
cerradão, cerrado ralo, 
savana parque

Desconhecido, Fonseca, ML et al. 5941, 6493, 
6281, 6229

Vochysia sp. ---------- Árvore Cerradão Oliveira, FCA et al. 1382

Vochysia tucanorum Mart. Pau-doce, 
pau-de-
goma

Árvore Floresta estacional 
semidecidual aluvial

Oliveira, FCA et al. 1274, 1841; Fonseca, ML 
et al. 6054

XYRIDACEAE

Abolboda cf. poarchon 
Seub.

---------- Herbácea Vereda Guimarães, LL et al. 114

Xyris hymenachne Mart. ---------- Herbácea Vereda Oliveira, FCA et al. 1407

Xyris sp. ---------- Herbácea Vereda Oliveira, FCA et al. 1835, 1326

ZINGIBERACEAE

Renealmia alpinia (Rottb.) 
Maas

---------- Herbácea Vereda Oliveira, FCA et al. 1413
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IntroDução

Os pequenos mamíferos têm importância na dinâ-
mica dos ecossistemas sobre, pelo menos, três de seus 
componentes: solo, vegetação e predadores. Segundo 
Gastal (1997 apud SARANHOLI et al., 2008), eles podem, 
também, alterar a composição florística, devido a suas 
atividades e hábitos. Funcionam como armazenadores de 
energia em biomassa, de forma a mediar o ciclo produ-
tores, decompositores e, provavelmente, atuam como re-
guladores de populações de invertebrados, especialmente 
insetos.

 A genética desempenha um importante papel na 
Área de Manejo e Conservação da Fauna. Em relação ao 
Manejo, implica conhecer as espécies para conservação e 
devolução ao “ambiente adequado”, se for o caso, ou em 
conhecer com fins de criação e reprodução. A citogenética 
vem em auxílio a essas questões, permitindo uma carac-
terização genética específica, particularmente, em relação 
aos pequenos mamíferos. Inclusive vem contribuindo na 
resolução de problemas taxonômicos e na identificação de 
novas espécies (SILVA, 1999; BONVICINO et al., 2003). 

oBJetIVo 
Apresentar dados citogenéticos de marsupiais, utilizan-

do-os como ferramenta básica para identificação mais precisa, 
contribuindo, assim, na implantação de estudos citotaxonômi-
cos no Núcleo de Zoologia e Taxidermia (NUZT) da Unitins.

mAterIAL e mÉtoDos

Esse subprojeto foi desenvolvido no Laboratório 
de Biodiversidade e Conservação (LABIC) do Núcleo 
de Zoologia e Taxidermia (NUZT) da Unitins. As coletas 
foram realizadas na Fazenda Nossa Senhora do Carmo, 
TO-255, km 31, sentido Porto Nacional a Monte do Carmo 
(10°43’ 2,1”S, 48°10’1,3”W). Durante esse subprojeto, 
foram realizadas duas excursões a campo. A primeira 
ocorreu no período de 15 a 23 de dezembro. Devido a 
chuvas intensas, foi prejudicada (apenas um roedor foi 
capturado). Assim, teve-se a necessidade da segunda 
coleta, que ocorreu no período de 4 a 19 de março, que 
permitiu bons resultados.

Foram utilizadas 83 armadilhas no campo, sendo 
68 armadilhas de arame galvanizado (10,5 x 15 x 29 cm) 
do tipo live trap e 15 armadilhas de chapa galvanizadas 
(7,62 x 9,53 x 30,48 cm) do tipo Sherman. Foram feitos 
transectos lineares distantes uma da outra em torno de 
14m. Foi amostrada vegetação do tipo Mata de Galeria, 
Cerrado e Cerradão. No geral, as armadilhas foram dis-
postas nas sequências: 1:1:2 (live trap - no solo: live trap- 
no solo: live trap - no solo e Sherman na árvore, em torno 
de 1,5m). O propósito foi capturar animais de hábitos ter-
restres, fossorial ou arborícola (FIGURA 1). Coletaram-se 
onze marsupiais de pequeno porte (Tabela 1).

A B

Figura 1. A) foto da armadilha live trap (galvanizada), no solo. B) foto da armadilha sherman, sempre em árvore.
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Tabela 1. Apresentando as espécies de marsupiais coletadas, número de indivíduos, sexo e tipo de vegetação que foi 
feita captura.

Nome No de Ind. Sexo Tipo de vegetação

Didelphis albiventris* 1 ♀ Cerrado

Marmosa murina 2 ♂, ♀ Cerradão, Mata Ciliar

Marmosops sp. 3 ♂ 2-Cerradão, Cerrado

Gracilinanus agilis 2 ♀, ♂ Cerrado

Micoureus demerarae 3 2♂, ♀ 2-Cerradão, Cerrado

Os procedimentos utilizados, para a coleta de 
material e preparação de lâminas, foram baseados em 
Baker et al. (1982), que consiste em preparações cito-

lógicas diretas de medula óssea, após tratamento de 
colchicina (um inibidor mitótico alcaloide vegetal, Col-
chicum).

resuLtADos e DIsCussão

Foram analisados os gêneros: Didelphis albiven-
tri (FSL 232), Marmosa murina (FSL 234, 235) e Micou-
reus demerarae (FSL 236). Foram contados 7,6 células/
indivíduo, em média, permitindo estabelecer o 2n (n° 
de cromossomos/diploide) NA (n° de braços autossô-
micos).

D. albiventris apresentou 2n=22 e NA=22. Svart-
man (1998) e Lima (2004) citam que espécies do gênero 
Didelphis são portadores de cromossomos acrocêntri-
cos com variação de médios (pares de 1 a 3) a pequenos 
(4 a 10). O X é um acrocêntrico menor do complemento 
e o Y diminuto cromossomo, puntiforme (Figura 2).

Figura 2. Didelphis albiventris, fêmea, com 2n=22 cromossomos.

Figura 3. Marmosa murina, macho, com 2n=14 cromossomos

M. murina apresentou o 2n=14, assim constituído: 
os autossômicos apresentam forma sibmetacêntrica nos 
pares 1, 2, e 3; metacêntrica no par 4; subtelocêntrica no 
par 5 e acrocêntrica no par 6. O cromossomo X é um pe-
queno acrocêntrico, como o Y, sendo esse menor. Esses 

dados são idênticos à descrição do cariótipo feito por Car-
valho et al. (2002) e Lima (2004) para exemplares de Porto 
Nacional. Porém o nosso exemplar apresentou um típico 
Y diminuto, “puntiforme”, como encontrado em outros 
marsupiais (Figura 3). 
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M. demerarae fazem parte do grupo com 2n=14, 

são semelhantes às marmosas, porém maiores e apre-
sentam a ponta da cauda manchada de branco. Foram 
constatados dois pares submetacêntricos grandes, dois 
pares metacêntricos médios, dois subtelocêntricos (par 5) 
e dois acrocêntricos (par 6); os sexuais são acrocêntricos 
pequenos, sendo o Y menor (FIGURA 4). Svartman (1998) 

afirma que cariótipo básico 2n=14 apresenta os pares 1, 
2, e 3 submetacêntricos grandes; o par 4 metacêntrico 
médio e os dois pares menores, os pares 5 e 6 variam en-
tre as espécies. Nossos dados mostram o par 5 subtelo-
cêtrico, ao contrário de exemplares do Rio Grande do Sul, 
estudados por Carvalho et al. (2002), os quais consideram 
o par 6 subtelocêntrico. 

Figura 4. Micoureus demerarae, macho, com 2n=14 cromossomos.
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IntroDução

Entre os pequenos mamíferos não voadores, temos 
os marsupiais e roedores (EMMONS; FEER, 1997). Os roe-
dores têm papel relevante em áreas naturais ou modifica-
das pelo homem, devido a sua abundância, suas adapta-
ções ecológicas e por serem importantes componentes de 
quase todos os ecossistemas terrestres. Além da impor-
tância na dinâmica de diferentes habitats, os roedores são 
considerados um excelente grupo para estudos.

A grande diversidade dos pequenos mamíferos é 
confirmada pelo alto grau de polimorfismo cromossô-
mico, causado pelos mais diversos mecanismos evoluti-
vos. Nos últimos anos, dados citogenéticos estão sendo 

utilizados em conjunto, com conhecimentos de sistemá-
tica, morfologia e biogeografia elucidando problemas 
taxonômicos, inclusive, na identificação de novas espé-
cies (SILVA, 1999; BONVICINO et al., 2003). Desse modo, 
abordagens citotaxonômicas têm enriquecido estudos 
morfológicos, permitindo melhor caracterização das es-
pécies. Assim, temos como objetivo apresentar dados ci-
togenéticos de roedores de pequeno porte, utilizando-os 
como ferramenta básica na identificação das espécies, 
contribuindo, assim, na implantação de estudos citotaxo-
nômicos no Núcleo de Zoologia e Taxidermia (NUZT) da 
Unitins.

mAterIAL e mÉtoDos
Este subprojeto foi desenvolvido no Laboratório 

de Biodiversidade e Conservação (LABIC) do Núcleo de 
Zoologia e Taxidermia (NUZT) da Unitins. As coletas foram 
realizadas na Fazenda Nossa Senhora do Carmo, TO-
255, km 31, sentido Porto Nacional a Monte do Carmo 
(10°43’ 2,1”S, 48°10’1,3”W). Durante este subprojeto, 
foram realizadas duas excursões a campo. A primeira 
ocorreu no período de 15 a 23 de dezembro. Devido a 
chuvas intensas, foi prejudicada (apenas um roedor foi 
capturado). Assim, teve-se a necessidade da segunda 
coleta, que ocorreu no período de 4 a 19 de março, que 
permitiu bons resultados.

Foram utilizadas 83 armadilhas no campo, sendo 68 
armadilhas de arame galvanizado (10,5 x 15 x 29 cm) do 
tipo live trap e 15 armadilhas de chapa galvanizadas (7,62 
x 9,53 x 30,48 cm) do tipo Sherman. Foram feitos transec-
tos lineares distantes uma da outra em torno de 14m. Foi 
amostrada vegetação do tipo Mata de Galeria, Cerrado e 
Cerradão. No geral, as armadilhas foram dispostas nas se-
quências: 1:1:2 (live trap - no solo: live trap - no solo: live 
trap - no solo e Sherman na árvore, em torno de 1,5m). O 
propósito foi capturar animais de hábitos terrestres, fos-
sorial ou arborícola (Figura 1). Coletaram-se 23 roedores 
de pequeno porte (Tabela 1). 

Figura 1. A) foto da armadilha live trap (galvanizada), no solo – veja a seta. B) foto da armadilha sherman, sempre em árvore.

A B
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Tabela 1. Apresentando as espécies de roedores coletado, número de indivíduos, sexo e tipo de vegetação que 

foi feita captura.

Nome Nº de Ind. Sexo Vegetação

Proechimys roberti 2 ♂ Cerradão

Proechimys sp. 1 ♀ Mta de galeria

Rhipidomys mastacalis 4 3♀,♂ Mt de Galeria, Cerrado e Cerradão

Hylaeamys megacephalus 10 6♂, 4♀ Mta de galeria. Cerrado e Cerradão

Oecomys sp. 3 2♂, ♀ Cerradão

Cerradomys sp. 3 ♂, 2♀ Cerrado

Os procedimentos utilizados, para a coleta de 
material e preparação de lâminas, foram baseados em 
Baker et. al. (1982), que consiste em preparações cito-

lógicas diretas de medula óssea, após tratamento de 
colchicina (um inibidor mitótico alcaloide vegetal, Col-
chicum).

Hylaeamys megacephalus (FSL: 233, 247 e 
251):foram analisadas uma média de oito metáfases e 
constatou-se que o 2n=54 e NA=62. O cariótipo apre-
sentou os pares 1 e 3  subtelocêntricos grandes, sendo 
que o par 1 se destaca dos demais cromossomos, os 
pares 2 e os de 4 a 21 são acrocêntricos que variam 

de grande a pequeno, e os pares 22 a 26 são meta-
cêntricos ou submetacêntricos que variam de médio a 
pequeno. Já os cromossomos sexuais, o X é um acro-
cêntrico grande e o Y é submetacêntrico pequeno (Fi-
gura 2). Esses dados estão de acordo com Lima (2000) 
e Lima e Kasahara (2003).

Proechimys roberti (FLS: 237 e 238): seis metáfases 
observadas com 2n=30 e NA=54, composto por: 20 pares 
de cromossomos de duplo braço, sendo que quatro pares 
são submetacêntricos grandes, os pares de 5 a 12 são me-

tacêntricos ou submetacêntricos, os quais variam de tama-
nho de médio a pequeno. O par sexual X é um metacêntrico 
médio e o Y acrocêntrico pequeno (Figura 3), semelhante 
ao encontrado por Lima (2000) e Lima e Kasahara (2003). 

resuLtADos e DIsCussão

Figura 2. Cariótipo de H. megacephalus, com 2n=54, macho.
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Oecomys concolor (FSL: 262 e 246): o material celu-
lar não apresentou boa qualidade, porém foi possível fazer 
análise de três metáfases que permitiram a contagem de 60 
cromossomos, na sua maioria acrocêntricos, e identificar o 

par 1 e a presença de um pequenos par de dois braços (Fi-
gura 5). Esses dados estão de acordo com Langguth et al. 
(2005), que apresentam cariótipo de O. concolor com 2n=60 
e NA=62, com distribuição para o Distrito Federal e Goiás.

Figura 3. Cariótipo de Proechimys roberti, com 2n=30, macho. 

Figura 4. Apresenta metáfase com 2n=60 de Oecomys concolor, as setas indicam 
o par 1 (grandes subtelocêntricos), e os círculos destacam o único par de peque-
nos metacêntricos existentes, conforme citado na literatura. Alguns cromossomos 
encontram-se sobrepostos (um em cima do outro).
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IntroDução

O conhecimento, em termos quantitativos e qualita-
tivos da água, incluindo dos sedimentos transportados pe-
los rios, é de fundamental importância para o planejamen-
to e aproveitamento dos recursos hídricos de uma região. 
Os danos causados pelos sedimentos dependem da sua 
quantidade e da sua natureza, que por sua vez dependem 
do material de origem, dos processos de erosão, transpor-
te e deposição.

Os termos erosão e sedimentação envolvem as ati-
vidades de transporte e deposição de partículas sólidas, o 
que é usualmente chamado de sedimento. Esses proces-
sos vêm se mantendo ativos ao longo do tempo geológi-
co, contribuindo para a modelagem do nosso relevo atual. 
Além de produzir sedimentos de forma prejudicial, a ero-
são causa sérios prejuízos às terras agricultáveis, reduzindo 
a fertilidade e a produtividade do solo e trazendo prejuízos 
significativos à população, ao desenvolvimento socioeco-
nômico e ao meio ambiente (CARVALHO et al., 2000). 

Cabe ressaltar que os processos de produção e de-
posição de sedimentos ao longo de uma bacia são fenô-
menos naturais, mas que têm seus efeitos potencializados 
pela influência do homem, por meio de desmatamento de-
sordenado, construções, mineração e atividades agrícolas 
sem critérios conservacionistas (BICALHO apud SIVIERO; 
COIADO, 1999). 

A distribuição de sedimento transversalmente varia 

segundo a velocidade da corrente de água, a disponibili-
dade e a granulometria do sedimento. As partículas mais 
finas, como silte e argila, apresentam uma distribuição 
aproximadamente mais uniforme na vertical, enquanto as 
partículas mais grossas apresentam uma variação crescen-
te da superfície para o leito. A quantidade de sedimento 
transportado no curso fluvial está diretamente relacionada 
à vazão (CARVALHO, 1994).

O estudo hidrossedimentológico de uma bacia hi-
drográfica constitui uma ferramenta importante de apoio 
para as análises sobre seu estado de degradação. Tal es-
tudo vem a contribuir para o planejamento dos aprovei-
tamentos dos recursos hídricos de uma região (BICALHO 
apud SIVIERO; COIADO, 1999).  

A pesquisa abordou sobre o monitoramento hidros-
sedimentométrico da Sub-Bacia do Ribeirão São João. De 
acordo com estudos realizados por pesquisadores da UNI-
TINS, por meio do Projeto São João, desenvolvido a partir 
da parceria UNITINS/PETROBRAS AMBIENTAL, inúmeros 
problemas pertinentes à produção de sedimentos foram 
detectados e que precisam ser correlacionados com o uso 
do solo e cobertura vegetal dessa bacia. Esta pesquisa vi-
sou à obtenção de dados que possam servir de subsídios 
para o planejamento do uso dos recursos hídricos e do solo 
e favorecer a conservação da Bacia Hidrográfica do Ribei-
rão São João.

O projeto foi desenvolvido na Bacia Hidrográfica 
do Ribeirão São João, que está localizada na margem di-
reita do reservatório da UHE - Luis Eduardo Magalhães 
(UHE-LAJEADO), Rio Tocantins, compreendendo os mu-
nicípios de Palmas, Porto Nacional e Monte do Carmo, 
Região Administrativa Central do Estado do Tocantins, 

situada no retângulo envolvente com as seguintes co-
ordenadas UTM 8.841.334 – 8.857.337 Sul e 787.129 – 
819.251 Oeste.  A bacia possui uma área de 291,4 km² 
e distante 3 km da área urbanizada de Palmas, 27 km da 
cidade de Porto Nacional e 33 km de Monte do Carmo 
(DOURADO, 2008). 

mAterIAL e mÉtoDos

Descarga líquida e sólida

Relativo aos dados hidrométricos, vale ressaltar que 
foram utilizadas as seções transversais já materializadas 
na realização do monitoramento hidrossedimentométrico 
da Bacia do Ribeirão São João, iniciado em 2005. Esses 
pontos foram definidos conforme critérios estabelecidos 

por Carvalho (2000): facilidade de acesso ao local; forma 
e aspecto do canal de drenagem; representatividade do 
ponto em relação à sua área de drenagem e interesse; e 
disponibilidade do proprietário e/ou família em ceder o 
local para instalação das réguas limnimétricas e, principal-
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mente, em colaborar nas leituras diárias das réguas.

Para o cálculo da descarga líquida e sólida dos ribei-
rões São João e São Joãozinho, foram realizadas medições 
diretas e indiretas, por meio da velocidade de fluxo da água 
e da coleta de sedimento por amostragem, para análise de 
concentração e da granulométrica do material de leito, nas 
seis estações hidrossedimentométricas, sendo três pontos 
na micro-bacia do Ribeirão São Joãozinho e três no corpo 
do Ribeirão São João, com o último ponto localizado próxi-
mo a TO-050, a montante da confluência com o reservató-
rio da UHE – LAJEADO. 

Para determinação da vazão, adotou-se o método do 

micromolinete hidrométrico, de acordo com Villela e Ma-
tos (1975), com adaptações obedecendo ao seguinte prin-
cípio: 1) divide-se a secção do ribeirão em certo número de 
posições, no mínimo dez, para levantamento do perfil; 2) 
levanta-se o perfil de velocidades; 3) acha-se a velocidade 
média para cada perfil; 4) a estimativa de vazão será a so-
matória do produto de cada velocidade média por sua área 
de influência. Adotou-se para os mananciais com até 1 m 
de profundidade o ponto equivalente a 0,6 h e, para aque-
les com profundidades superiores a 1,0 m, foram realizadas 
três medições (0,2; 0,6 e 0,8 h) para a determinação da ve-
locidade média a partir da seguinte equação:

Vméd perfil = 2 x V 0,2h + 6 x V 0,6 h + 2 x V 0,8 h 
               10

Onde:
Q perfil = S perfil x Vméd perfil 
Q total = somatória de Q perfil

Para determinação de parâmetros hidrométricos, 
como o cálculo da vazão, foi utilizado, para medição da 
velocidade da água, o micromolinete hidrométrico, marca 
Global Water, modelo 201, com precisão de ± 0,1 m/s do 
Laboratório de Hidrologia da UNITINS. No levantamento 

da seção medidora, utilizou-se, para levantamento topo-
gráfico das margens na batimetria do leito, o nível óptico 
da marca Topcom com mira escalante de alumínio, ambos 
do Laboratório de Hidrologia da Unitins. Utilizaram-se os 
seguintes equipamentos e materiais:

= micromolinete hidrométrico
= régua graduada de alumínio 
1 m

= trena métrica
=  nível óptico
=  mira falante

=  tripé
=  calculadora
=  computador

 

 

 

 

a)

b)

c)

Figura 1 - Micromolinete digital semelhante ao utilizado: a) Visor digital; b) Cabo graduado; c) 
Hélice.



145

Ciências Exatas

Figura 2 – Etapa de medição da seção para obtenção da vazão na EHS 4 - Faz. 
Sr Pedro Barros, município de Palmas.

A estimativa de produção de sólidos sedimentáveis 
foi determinada com base na metodologia preconizada 
por Eaton et al. (1995), por meio da coleta de duas amos-
tras de 2.000 ml em cada ponto de amostragem. Poste-
riormente, no Laboratório de Hidrologia da Unitins, essas 
amostras foram homogeneizadas e colocadas 1.000 ml 
num cone de Inhoff. Foi realizado um pequeno turbilho-
namento após 20 minutos, com o auxílio de um bastão de 
vidro para facilitar a decantação e o desprendimento das 
partículas das paredes do cone. Ao final de uma hora, fo-
ram realizadas leituras do volume de sedimentos decanta-
dos no fundo do cone de em ml por litro.

Para determinação dos sólidos totais, foram rea-
lizadas coletas de amostras de água com volume de 500 
ml, obtidas em cada ponto de amostragem, usando-se o 
método da integração vertical com amostrador, conforme 
descrito por Carvalho (1994). As análises foram realizadas 
no Laboratório de Hidrologia da Unitins, e as amostras 
foram homogeneizadas e, posteriormente, em laborató-
rio separadas em 100 ml. A determinação dos sólidos se 
deu por meio do método gravimétrico usando-se os Filtros 
Millipore com malha granulométrica de 0,062 mm de di-
âmetro que foram previamente secos em estufa a 500C e 
pesados em balança analítica digita. Depois da filtragem, 
foram novamente levados a uma estufa de secagem para 

evaporação até a estabilização do peso. Por diferença de 
peso, foi obtido o valor de sólidos totais contidos em cada 
amostra de água, conforme metodologia descrita por Ea-
ton et al. (1995).

Para determinação da composição granulométrica 
dos sedimentos de fundo, foram realizadas amostragem 
no mesmo período de medição da vazão. Foi adotada a 
metodologia de Suguio (1973), modificada por Callisto e 
Esteves (1996). A determinação das proporções de cada 
tipo de sedimento nas amostras (seixo (maior que 16,00 
mm); cascalho (4,00 mm); areia muito grossa (2,00 mm); 
areia grossa (1,00 mm); areia média (0,50); areia fina 
(0,250 mm); areia muito fina (0,063 mm); e silte + argila 
(menor que 0,063 mm)) foi realizada por meio de medição 
indireta, com coleta de amostras nos mesmos pontos de 
amostragem em suspensão, de tal forma que o material 
coletado em cada ponto não ultrapassasse a 2 kg. A gra-
nulometria do material grosseiro e areia foi determinada 
no agitador de peneiras e o material fino foi determinado 
pelo método da proveta no Laboratório de Hidrologia da 
Unitins.

O teor de matéria orgânica nos sedimentos foi cal-
culado por meio da diferença entre o peso inicial da amos-
tra e o peso após o tratamento com peróxido de hidrogê-
nio (CALLISTO et al., 1998), a partir da equação a seguir:

%PPC = (P1 – P3 x 100) / P2

Onde:
%PPC = Porcentagem de perda por oxidação
P1 = peso do cadinho + peso da amostra
P2 = peso da amostra
P3 = peso do cadinho + peso da amostra oxidada
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Na determinação da descarga total, adotou-se o 

cálculo de transporte da descarga total realizado a par-
tir do Método Simplificado de Colby (1957) (apud CAR-
VALHO, 2000), que consiste na utilização de algumas 
relações semiempíricas, baseadas em medições de escoa-
mento. A sua aplicação é extremamente simples e requer 

somente uma determinação precisa da velocidade média, 
uma vez que a parcela não medida do transporte sólido 
é muito sensível às mudanças de velocidade. A descarga 
total medida é obtida pela seguinte relação, acrescida de 
10% considerando-se como valor médio da descarga não 
medida, conforme a seguinte equação:

Q = 0,0864. q.C 
Onde:

Q – descarga em suspensão em t/dia
q  – descarga líquida em m3/s
C – concentração média em mg/l ou ppm

Utilizaram-se os seguintes equipamentos e materiais:

= amostrador de sedimentos AMF 1
= amostrador de material de fundo (sedimentos)
= mufla
= estufa de secagem
= balança analítica digital
= filtro Millipore
= cadinho de porcelana
= becker

= cone de Inhoff
= bastão de vidro
= proveta de 1 litro
= peróxido de hidrogênio
= hexametafosfato de sódio
= cronômetro digital
= agitador de peneiras
= conjunto de peneiras granulométricas

Figura 3 – Cone de Inhoff para análises de sólidos sedimentáveis.

resuLtADos e DIsCussão
Foram realizadas quatro campanhas, sendo duas na 

estação chuvosa e duas na estação de estiagem, respectiva-
mente, nos meses de março e abril, junho e julho de 2012.

• Sólidos sedimentáveis (mg/l)
Os dados de sólidos sedimentáveis (mg/l) obtidos 

nas quatro campanhas mostram pouca variação tanto no 
aspecto da distribuição geográfica quanto na variação tem-
poral (estações seca e chuvosa). Registrou-se o maior valor 
(0,2 mg/l) na Estação Hidrossedimentométrica 04 (Faz. Sr. 
Pedro Barros) durante a terceira campanha, realizada em 
abril de 2012.
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Quadro 1 – Dados de sólidos sedimentáveis em mg/l obtidos em quatro campanhas na bacia do Ribeirão São 

João, durante o ano de 2012, estação seca e chuvosa.

Estação chuvosa Estação seca

Estação 
Hidrossedimentométrica

1ª campanha
(Março)

2ª campanha
(Abril)

3ª campanha
(Junho)

4ª campanha
(Julho)

EHS 1 Faz. Luciano Aires < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

EHS 3 Faz. Almiro 1 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

EHS 4 Faz. Sr. Pedro Barros < 0,1 < 0,1 0,2 < 0,1

EHS 5 Faz. Sr. Almiro 2 0,1 0,1 0,1 < 0,1

EHS 6 TO-050 (Ponte) < 0,1 0,1 0,1 < 0,1

Ribeirão Jererê < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Estação chuvosa Estação seca

Estação 
Hidrossedimentométrica

1ª campanha
(Março)

2ª campanha
(Abril)

3ª campanha
(Junho)

4ª campanha
(Julho)

EHS 1 Faz. Luciano Aires 6,0800 7,2310 11,1700 11,2500

EHS 3 Faz. Almiro 1 18,1700 16,3100 6,8330 6,6860

EHS 4 Faz. Sr. Pedro Barros 11,5900 14,1000 14,0400 13,4800

EHS 5 Faz. Sr. Almiro 2 16,4200 16,0100 13,1000 12,2200

EHS 6 TO-050 (Ponte) 17,7900 18,3700 14,1900 13,0400

Ribeirão Jererê 4,2790 3,1000 2,3720 2,2110

• Sólidos totais dissolvidos – STD (mg/l)
Os dados obtidos em campanhas apresentam uma 

variação significativa dos resultados em alguns pontos du-
rante as campanhas. A EHS 6 apresentou o maior índice 

de STD durante as quatro campanhas 18,37 mg/l na se-
gunda campanha, realizada em abril de 2012.  Já o Ribei-
rão Jererê apresentou o menor 2,210 na quarta campa-
nha, realizada em julho de 2012.

Quadros 2 – Dados de sólidos totais dissolvidos – STD em mg/l obtidos em quatro campanhas na bacia do 
Ribeirão São João, durante o ano de 2012, estação seca e chuvosa.

Quadros 2a – Análise estatística dos dados de sólidos totais dissolvidos – STD em mg/l obtidos em quatro cam-
panhas na bacia do Ribeirão São João, durante o ano de 2012, estação seca e chuvosa.

Estação chuvosa Estação seca

EHS Média Variância Desvio 
padrão 

Média Variância Desvio padrão

EHS 1 Faz. 
Luciano Aires

6,6555 0,662401 0,81388 11,21 0,0032 0,056569

EHS 3 Faz. 
Almiro 1

17,24 1,7298 1,315219 6,7595 0,010804 0,103945

EHS 4 Faz. Sr. 
Pedro Barros

12,845 3,15005 1,774838 13,76 0,1568 0,39598

EHS 5 Faz. Sr. 
Almiro 2

16,215 0,08405 0,289914 12,66 0,3872 0,622254

EHS 6 TO - 050 
(Ponte)

18,08 0,1682 0,410122 13,615 0,66125 0,813173

Ribeirão Jererê 3,6895 0,695021 0,833679 2,2915 0,01296 0,113844
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Figura 4 - Dados de STD nas campanhas.

• Sólidos totais (mg/l)
Os dados obtidos apresentam variações de valores 

entre as campanhas realizadas no período de chuvoso e de 
estiagem. O maior índice de ST se apresenta no Ribeirão Jere-

rê com de 0,0185 mg/l na segunda campanha, realizada em 
abril de 2012. O menor índice se deu na EHS 1 onde foi obtido 
0,0004 mg/l na segunda e na quarta campanhas realizadas, 
respectivamente, nos períodos de abril e julho de 2012.

Quadros 3 – Dados de sólidos totais – Sólidos totais em mg/L obtidos em quatro campanhas na bacia do Ri-
beirão São João, durante o ano de 2012, estação seca e chuvosa.

Quadros 3a – Análise estatística dos dados de sólidos totais – Sólidos totais em mg/L obtidos em quatro cam-
panhas na bacia do Ribeirão São João, durante o ano de 2012, estação seca e chuvosa.

Estação chuvosa Estação seca

Estação Hidrossedimentométrica 1ª campanha
(Março)

2ª campanha
(Abril)

3ª campanha
(Junho)

4ª campanha
(Julho)

EHS 1 Faz. Luciano Aires 0,0430 0,0004 0,0014 0,0149

EHS 3 Faz. Almiro 1 0,0460 0,0049 0,0012 0,0004

EHS 4 Faz. Sr. Pedro Barros 0,0400 0,0089 0,0071 0,0069

EHS 5 Faz. Sr. Almiro 2 0,0390 0,0109 0,0015 0,0074

EHS 6 TO - 050 (Ponte) 0,0420 0,0105 0,0019 0,0073

Ribeirão Jerere 0,0270 0,0185 0,0020 0,0030

Estação chuvosa Estação seca

EHS Variância Média Desvio 
padrão

Variância Média Desvio 
padrão

EHS 1 Faz. Luciano Aires 0,000907 0,0217 0,030123 9,11E-05 0,00815 0,009546

EHS 3 Faz. Almiro 1 0,000845 0,02545 0,029062 3,2E-07 0,0008 0,000566

EHS 4 Faz. Sr. Pedro Barros 0,000484 0,02445 0,021991 2E-08 0,007 0,000141

EHS 5 Faz. Sr. Almiro 2 0,000395 0,02495 0,01987 1,74E-05 0,00445 0,004172

EHS 6 TO - 050 (Ponte) 0,000496 0,02625 0,022274 1,46E-05 0,0046 0,003818

Ribeirão Jererê 3,61E-05 0,02275 0,00601 5E-07 0,0025 0,000707
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Figura 5 – Dados obtidos de sólidos totais nas estações hidrossedimentométricas durante quatro cam-
panhas realizadas em 2012.

Nota * Não determinado

• Vazão (l/s)
Houve muita variação entre os dados apresenta-

dos relacionados às vazões de cada EHS. O período chu-
voso e de estiagem são determinantes na quantidade de 
água em cada afluente. A vazão mais elevada obtida foi 

a da EHS 6 em que se obtiveram 9481,3 l/s na segunda 
campanha, realizada no período de abril de 2012. A me-
nor vazão calculada foi no Ribeirão Jererê com vazão de 
362,6 l/s na quarta campanha, realizada no período de 
julho de 2012.

Quadros 4 – Dados de Vazão – Vazões em l/s obtidas em quatro campanhas na bacia do Ribeirão São João, 
durante o ano de 2012, estação seca e chuvosa.

Quadros 4a – Análise estatística dos dados de vazões obtidas em quatro campanhas na bacia do Ribeirão São 
João, durante o ano de 2012, estação seca e chuvosa.

Estação chuvosa Estação seca

Estação 
Hidrossedimentométrica

1ª campanha
(Março)

2ª campanha
(Abril)

3ª campanha
(Junho)

4ª campanha
(Julho)

EHS 1 Faz. Luciano Aires 2372,90 1403,10 1729,60 904,80

EHS 3 Faz. Almiro 1 * 1180,70 680,60 409,90

EHS 4 Faz. Sr. Pedro Barros 6651,40 3189,20 679,25 1328,95

EHS 5 Faz. Sr. Almiro 2 * * 2133,30 1910,45

EHS 6 TO - 050 (Ponte) * 9481,30 4898,70 2928,60

Ribeirão Jererê 1140,32 1010,80 479,80 362,60

Estação chuvosa Estação seca

EHS Variância Média Desvio 
padrão

Variância Média Desvio 
padrão 

EHS 1 Faz. Luciano Aires 470256 1888 685,7522 340147,5 1317,2 583,2217

EHS 3 Faz. Almiro 1 * 1180,7 * 36639,25 545,25 191,4138

EHS 4 Faz. Sr. Pedro Barros 5993414 4920,3 2448,145 211055 1004,1 459,4073

EHS 5 Faz. Sr. Almiro 2 * * * 24831,06 2021,875 157,5787
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EHS 6 TO - 050 (Ponte) * 9481,3 * 1940647 3913,65 1393,071

Ribeirão Jererê 8387,715 1075,56 91,58447 6867,92 421,2 82,87291

Nota* Não determinado

Figura 6 – Vazões de cada EHS nas quatro campanhas.

• Descarga sólida
Os dados da granulometria do material de fun-

do permitem constatar o predomínio de grãos de 
areia, destacando-se os de tamanho grande, tanto no 
leito dos ribeirões quanto nas áreas de encosta. Os 
quadros a seguir demonstram os dados obtidos em 

análises laboratoriais das campanhas nas diferentes 
estações.

O percentual de grânulos foi encontrado em 
maiores valores na EHS 4 com 69,12% do total da 
amostra, já o menor valor de grânulos foi registrado 
na EHS 5 que não apresentou qualquer partícula. 

Quadro 5 – Percentual de cada classe granulometrica das EHS na 1ª campanha realizada no mês de mar-
ço/2012.

EHS 1 EHS 3 EHS 4 EHS 5 EHS 6 R. Jererê

Grânulos 22,79 30,16 69,12 0,00 3,80 51,04

AMG 58,55 23,60 3,92 0,00 0,98 14,45

AG 15,50 6,59 5,34 2,05 2,69 14,35

AM 1,51 11,41 9,71 23,65 48,04 15,44

AF 0,81 12,55 2,83 52,16 34,87 3,74

AMF 0,04 5,78 7,38 21,61 0,28 0,96

SILTE 0,78 9,56 1,48 0,05 9,10 *

ARGILA 0,00 0,33 0,17 0,01 0,22 *

M.O. 0,03 0,03 0,06 0,47 0,03 0,03

Nota * = Não determinado

AMG = Areia muito grossa, AG = grossa, AM = média, AF = fina, AMF = muito fina, MO = Matéria orgânica
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Quadro 6 – Percentual de cada classe granulométrica das EHS na segunda campanha realizada no mês de 

abril/2012.

Granulometria EHS 1 EHS 3 EHS 4 EHS 5 EHS 6 R. Jererê

Grânulos 31,71 10,16 0,87 0,13 0,45 60,88

AMG 45,38 18,69 14,08 3,40 16,97 8,22

AG 18,05 14,00 48,49 7,53 57,14 10,83

AM 2,65 27,17 29,97 24,79 18,39 14,42

AF 0,64 16,20 4,51 29,82 2,49 3,84

AMF 0,13 3,78 0,02 1,44 0,79 0,81

SILTE 1,00 6,73 1,55 25,00 3,30 0,75

ARGILA 0,02 0,26 0,03 0,69 0,13 0,07

M.O. 0,43 3,01 0,49 7,21 0,34 0,19

Granulometria EHS 1 EHS 3 EHS 4 EHS 5 EHS 6 R. Jererê

Grânulos 12,43 12,25 4,54 8,91 42,61 90,15

AMG 43,26 21,06 22,14 9,03 22,46 2,31

AG 35,37 15,12 33,84 6,28 21,09 3,50

AM 6,46 25,15 30,97 11,44 9,46 2,39

AF 0,54 17,47 6,10 9,58 1,48 0,51

AMF 0,13 1,28 0,16 7,92 0,00 0,02

SILTE 1,66 6,86 1,95 45,88 2,55 0,87

ARGILA 0,06 0,27 0,23 0,43 0,28 0,15

M.O. 0,08 0,52 0,07 0,52 0,08 0,09

Granulometria EHS 1 EHS 3 EHS 4 EHS 5 EHS 6 R. Jererê

Grânulos 9,43 20,29 11,03 9,36 53,32 62,39

AMG 37,07 23,10 52,98 39,62 17,12 10,56

AG 43,58 12,70 25,84 24,55 13,51 10,24

AM 7,16 20,04 8,79 10,92 11,43 10,77

AF 0,76 16,91 1,29 9,66 1,70 3,17

AMF 0,17 0,36 0,02 1,24 0,10 0,17

SILTE 1,60 6,14 * 4,35 2,60 2,48

ARGILA 0,15 0,30 * 0,20 0,15 0,12

M.O. 0,07 0,16 0,06 0,10 0,06 0,11

AMG = Areia muito grossa, AG = grossa, AM = média, AF = fina, AMF = muito fina, MO = Matéria orgânica

Os maiores valores de AMG foram obtidos na EHS 
1, AG na EHS 6, AM na EHS 4, AF na EHS 5, AMF na EHS 3 

e com maiores valores de Silte e Argila na EHS 5 e MO na 
EHS 5.

Os maiores valores de grânulos foram obtidos 
no Ribeirão Jererê, AMG e AG na EHS 1, AM na EHS 

4, AF na EHS 3, AMF, Silte e Argila na EHS 5 e MO na 
EHS 5.

Nota * = Não determinado.

Quadro 7 – Percentual de cada classe granulométrica das EHS na terceira campanha realizada no mês de 
junho. 

Quadro 8 – Granulometria das EHS na quarta campanha (%) realizada no mês de julho
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Os maiores valores de grânulos foram encon-

trados no Ribeirão Jererê, AMG na EHS 4, AG na EHS 
1, AM e AF na EHS 3, AMF na EHS 5, Silte, argila e MO 
na EHS 3.

ConCLusÕes

reFerÊnCIAs

Este subprojeto de pesquisa possibilitou co-
nhecimento e utilização de metodologias interna-
cionalmente aceitas e adotadas pela ANA – Agência 
Nacional de Águas para determinação de parâmetros 
hidrométricos e sedimentométricos.

A análise estatística mostrou que houve dife-
rença significativa na vazão entre as EHS’s ao longo 
do ribeirão e de acordo com as estações seca e chu-
vosa, com o menor valor no período de estiagem na 
EHS 3 com 409,90 l/s, registrado em julho/2012. Esse 
dado está associado também à captação de água 
nesse ribeirão para horticultura irrigada que ocorre a 
montante desse ponto no Projeto de Reasssentamen-
to Mariana e em propriedades particulares. A maior 
vazão foi registrada na EHS 6 com 9481,30 l/s, em 
abril/2012, período chuvoso, como era de se esperar 
por ser o ponto mais a jusante da bacia (exutório).

Registrou-se pequena produção de sólidos se-
dimentáveis em todas as estações de monitoramen-
to, com valores que ficaram em geral com < 0,1 mg/l. 
O maior valor foi registrado na EHS 4, que apresentou 
0,2 mg/l na terceira campanha, realizada no período 
de junho de 2012.

Os valores de sólidos totais dissolvidos – STD 
variaram entre 6,08 mg/l registrados na EHS 1 (Faz. 
Luciano Aires) e o maior valor com 18,37 mg/l na EHS 
6 (Ponte TO-050), ambos durante a estação chuvosa, 
respectivamente, em março e abril /2012.

Os sólidos totais medidos apresentaram maio-
res valores no Ribeirão Jererê na segunda campanha 
0,0185 mg/l. Esse dado pode estar associado com o 
aspecto da região, próximo a uma área de depósito 
de sedimentos (brejo) com muita matéria em suspen-
são.

Relativo à granulometria do material de fundo, 
observou-se que a EHS 4 apresentou os maiores te-
ores de areias (69,12%). Registrou-se ainda a ocor-
rência de processo de assoreamento nesse trecho de 
ribeirão. 

Os dados da sedimentologia mostraram ainda 
que as EHS 3 e EHS 5 apresentaram maiores teores 
de silte e argilas, coincidindo com a região de maior 
grau de antropismo, considerando ser essa região 
que apresenta maiores atividades agropecuárias e 
expansão por meio de desmatamentos, inclusive nas 
margens dos cursos d’água.
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IntroDução

Sendo a língua inglesa considerada um idioma uni-
versal, falar e compreender esse idioma torna-se uma 
necessidade, uma vez que possibilita a expansão do co-
nhecimento e a capacidade de comunicação, o desenvol-
vimento pessoal e cultural do indivíduo, além de um dife-
rencial no mercado de trabalho (LIMA, 2007).

No ensino de línguas estrangeiras, é fundamental a 
adoção de novas práticas pedagógicas que possibilitem o 
desenvolvimento cognitivo do aluno e o seu engajamento 
no processo educativo. Nessa perspectiva, o ensino da lín-
gua inglesa precisa fundamentar-se em alternativas me-
todológicas que proporcionem a realização de atividades 
atraentes, dinâmicas que desafiem os alunos a pesquisa-
rem e a interagirem cada vez mais com o idioma (ZARDINI, 
2009). 

Segundo Perucia et al. (2007), o uso de jogos intera-
tivos pode favorecer esse aspecto, uma vez que aumenta 
as possibilidades de acesso a conteúdos diversos, além 
do fato de os aprendizes em sua maioria já utilizarem tais 
ferramentas para o entretenimento cotidiano. Ainda, os 
jogos eletrônicos influenciam na aprendizagem e no de-
senvolvimento dos alunos, sendo fato comum a utilização 
desses objetos como ferramentas educacionais nas esco-
las, já que, além de aprender uma atividade específica, o 
aluno também interage com a máquina, familiarizando-se 
com a tecnologia e transformando o estudo em algo mais 
divertido e prazeroso. Diversas são as iniciativas para in-
trodução de jogos educacionais, sendo considerados ob-
jetos de aprendizado.

Nesse sentido, a educação inclusiva, voltada para 
uma logística que ofereça meios para que o aluno se intei-
re com a cultura tecnológica, se faz necessária. Algumas 
atitudes por parte do governo e de instituições empe-
nhadas surgiram por meio de investimentos e desenvol-
vimento de projetos.  Um dos projetos que vem chaman-
do a atenção com um bom nível de resultado no Brasil é 
o de inclusão digital, no qual se busca garantir que todo 
aluno tem direito a navegar na internet e fazer pesquisas 
utilizando todos os meios de busca oferecidos pela mídia, 

preparando os jovens e crianças para o futuro.
A escola passa por um período de adaptação, 

buscando inserir novas tecnologias e ferramentas edu-
cacionais. Pensando em contribuir nesse processo de 
transformação de paradigmas, no que se refere ao uso 
de tecnologias nas escolas, o Governo Federal adotou o 
Projeto UCA no Brasil (UCA, 2012). 

Inicialmente, o projeto UCA tem a intenção de co-
nectar os alunos ao mundo digital, porém uma série de 
problemas vem aparecendo, dificultando o verdadeiro 
intuito do projeto. Um dos principais problemas enfren-
tados é a falta de aplicativos educacionais voltados à pla-
taforma dos laptops distribuídos, visto que a configura-
ção do aparelho não permite a utilização da maioria dos 
softwares disponíveis no mercado.

Foi com a intenção de amenizar esses problemas 
que o Projeto de Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos 
Educacionais para o PROUCA teve início, do qual o pre-
sente trabalho faz parte. Busca-se melhorar o uso dos 
laptops com ao desenvolvimento de objetos de aprendi-
zagem. Este trabalho teve como objetivo geral desenvol-
ver jogos educacionais para alunos do 6º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental, como forma de buscar uma nova 
alternativa de material didático que dinamize o aprendi-
zado da língua inglesa por meio da tecnologia interativa. 
Além disso, tem como objetivo gerar instrumentos que 
sirvam para o professor alcançar objetivos específicos da 
aprendizagem da língua, como vocabulário, gramática, 
fluência verbal e compreensão do inglês falado, entre ou-
tros.

Assim, diante dos objetivos apresentados e dando 
continuidade à filosofia do projeto de desenvolvimen-
to de jogos eletrônicos, neste trabalho foi desenvolvida 
uma suíte de jogos educacionais em módulos, testados 
e avaliados por professores e equipe do Projeto UCA do 
Colégio Estadual Dom Alano Marie Du Noday graças à 
parceria entre o colégio e a Fundação Universidade do 
Tocantins. Os resultados obtidos pelo trabalho serão 
apresentados nas próximas seções.
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mAterIAL e mÉtoDos

O Colégio Estadual Dom Alano Marie Du Noday 
foi a escola contemplada pelo Governo Federal para 
a aplicação do projeto UCA. Consequentemente, foi 
a instituição responsável por fazer com que diversos 
esforços fossem feitos para a evolução da ferramenta 
em face das necessidades apresentadas pelos alunos 
em relação ao projeto desenvolvido. O apoio da escola 
contribuiu para o desenvolvimento da pesquisa, dispo-
nibilizando computadores para os testes, bem como a 
participação dos responsáveis pelo PROUCA na escola e 
dos professores das respectivas disciplinas envolvidas. 

O modelo utilizado no desenvolvimento do pro-
jeto foi o CLASSMAT, que, diante das necessidades do 
projeto, tem baixo poder de processamento. Tais li-
mitações fazem com que jogos mais complexos sejam 
inviáveis, o que torna o desenvolvimento um desafio 
diante da necessidade de garantir os atrativos visuais 
e sonoros nos jogos, algo limitado nos computadores 
que fazem parte do projeto UCA. Os computadores dis-
põem de 512 MB de memória RAM com tela de sete 
polegadas, processador gráfico compartilhado. Ainda 
apresentam suporte para a tecnologia Java. É um pon-
to importante a ser destacado, uma vez que todos os 
jogos foram desenvolvidos utilizando tal linguagem, e 
a tecnologia possibilita a portabilidade dos jogos para 
demais estruturas computacionais, independentes da 
estrutura dos computadores do Projeto UCA. 

Durante a execução do projeto, foram realizadas 
várias reuniões do grupo de alunos com o orientador 
da pesquisa. Foram trabalhados aspectos relacionados 
à tecnologia Java, bem como sua aplicação em jogos su-

portados junto ao UCA. Em uma análise sobre aspectos 
relevantes dos computadores distribuídos, chegou-se à 
conclusão da necessidade de se trabalhar com gráficos 
relativamente simples, no qual a jogabilidade fosse fa-
tor determinante para a experiência do aluno. 

Diante dos procedimentos adotados, em vários 
momentos foi necessária a contribuição da equipe res-
ponsável pelo projeto UCA no Colégio Estadual Dom 
Alano, além dos professores. Assim, foram realizados 
três encontros para apresentação dos resultados ob-
tidos, e os participantes contribuíram para a evolução 
dos jogos para o ensino da língua inglesa. Foram feitas 
duas tentativas de aplicação dos jogos no contexto da 
sala de aula, a aplicação não pode ser realizada devido 
à limitação temporal em consequência do período de 
avaliações no colégio. Assim, buscaram-se alternativas 
para avaliação dos resultados obtidos. 

Entre as possibilidades, realizou-se a livre aplica-
ção dos jogos e consultas a alunos de outras instituições 
com idade entre 6 e 13 anos, porém em número reduzi-
do (oito alunos), seguindo a ideia inicial para os testes: 
aplicação de questionário de avaliação da motivação 
e da aprendizagem. Assim, os alunos tiveram a liber-
dade de opinar em relação aos desafios encontrados, 
demonstrando pontos em que o processo interativo do 
usuário estava satisfatório (75%). Tais pontos foram im-
portantes para finalização do projeto, já que foi levada 
em consideração a ação democrática que permeia o 
projeto e atender à necessidade do aluno e da escola. 
O formulário de questões proposto é apresentado na 
Tabela 1. 

Tabela 1 - Formulário de avaliação

Aprendizagem

1 O jogo contribuiu para sua aprendizagem do tema?

2 O jogo foi eficiente para aprendizagem do aluno, comparando-o com outras 
atividades?

3 A experiência com o jogo contribui para o desempenho na disciplina?

Motivação

4 O design do jogo é atraente?

5 O conteúdo do jogo é relevante?

6 O conteúdo do jogo está conectado com outros conhecimentos que já possuía?

7 Foi fácil entender o jogo e começar a utilizá-lo como material de estudo?

8 O jogo promove momentos de cooperação e/ou competição entre as pessoas 
que participam?

Diversos pontos do formulário exigiam um grau de 
compreensão mais elavado, por isso a figura do professor, 
no caso um mediador, era de extrema importância, o que 
impossibilitou uma análise mais aprofundada dos resul-
tados obtidos. Para cada ponto, era atribuída uma pontu-
ação de 1 a 5, com escalas para demonstrar a satisfação 
com a experiência. Outra metodologia para a avaliação 
dos resultados foi a análise comparativa de dados obti-

dos de outros softwares educacionais do projeto de De-
senvolvimento de Jogos Eletrônicos. Entre as limitações, 
destaca-se o fato de os jogos não poderem exceder o ta-
manho de 1 MB. Devido a isso, foi necessário refazer duas 
vezes parte do projeto para ajustes das configurações aos 
laptops disponíveis. 

O software desenvolvido durante o projeto foi divi-
dido em dez módulos, buscando aumentar a liberdade do 
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educador em acrescentar somente o que realmente for 
importante à sua aula, já que o jogo deve ser visto como 
ferramenta de auxílio à aprendizagem, o objeto central da 
discussão. Assim, os módulos foram divididos em núme-
ros, animais, alimentos, esportes, profissões, instrumen-

tos musicais, cores, veículos e coletivos de substantivos. A 
intenção é que o aluno pratique e apreenda o que tenha 
desenvolvido em sala de aula, junto ao professor, e ainda 
seja avaliado pelo feedback. Postas as considerações, os 
resultados obtidos são considerados a seguir.

resuLtADos e DIsCussão

É cada vez mais comum a aceitação de professores 
e educadores da introdução de jogos como ferramenta 
para auxiliar no aprendizado, fazendo com que a populari-
zação de jogos em sala de aula aumente, proporcionando 
aos alunos uma maneira divertida, dinâmica e interativa 
de aprender novos conteúdos (FROSI, 2010).

Feitas tais considerações, o primeiro aspecto a 
ser considerado como resultado é que, nitidamente, os 
computadores disponíveis para os testes têm baixo poder 
computacional, o que os torna quase inviáveis para a utili-
zação com jogos educativos. Atualmente há aparelhos de 
qualidade muito superior e de fácil acesso. Tal detalhe fez 
com que a pesquisa seguisse um rumo que acompanhas-
se a capacidade do aparelho. Os elementos que já haviam 
sido considerados anteriormente foram reavaliados e re-
planejados. Eles já existiam em base de dados de projetos 
anteriores, por isso geraram algumas dificuldades como 
a adequação gráfica suportada, bem como sonora. Dian-
te das limitações, a escolha da tecnologia Java foi natural 
uma vez que consistia das poucas possibilidades que o 
UCA apresentava como suporte. 

Um dado a ser considerado e exposto foi a avalia-
ção do processo de desenvolvimento pelos responsáveis 
pelo projeto UCA do Colégio Dom Alano, bem como pro-
fessores antes da finalização dos módulos do jogo, fruto 
das diversas reuniões realizadas. Foram apresentadas 
considerações e observações que demonstraram aspec-
tos que necessitavam de adaptações para a melhoria 
dos jogos. Em sua maioria, tais pontuações feitas foram 
aceitas e facilmente aplicadas ao contexto do jogo. Como 

exemplo, pode-se mencionar os resultados obtidos por 
meio de um feedback comparativo e analítico do que foi 
respondido e do que se esperava do aluno. Assim, o edu-
cador pode avaliar o desempenho do aluno, suas dificul-
dades, fazendo com que o jogo apresente características 
que contribuam como ferramenta de ensino e não só de 
entretenimento.

Conforme mencionado em seções anteriores, o 
jogo conta com um total de dez módulos. Foram realizadas 
pesquisas e testes para garantir que o aplicativo atendesse 
às necessidades da instituição de ensino. Sob aspectos e 
visão pedagógica, esses jogos, de modo geral, contribuem 
fundamentalmente para o desenvolvimento da coordena-
ção motora, da atenção, do levantamento de hipóteses e 
da resolução de problemas, além da leitura e da escrita 
em múltiplas linguagens, o que auxilia na promoção de 
uma vivência de comportamentos cooperativos.

Como qualquer jogo eletrônico, elemento impor-
tante de avaliação e até mesmo de entretenimento dos 
envolvidos, a pontuação apresentada auxilia professores 
no momento da avaliação do conhecimento internaliza-
do. Tais aspectos são considerações de comparações an-
teriores, de interações avaliadas em vários jogos na base 
de dados dos projetos desenvolvidos pelo grupo. Isso 
resultou no desenvolvimento de soluções baseadas em 
pontos e tempo. O aluno precisa ser desafiado a melhorar 
caso seu rendimento não esteja adequado em cada um 
dos módulos propostos. 

As Figuras 1 e 2 ilustram algumas partes dos módu-
los desenvolvidos.

Figura 1 - Captura de tela do módulo profissões e animais
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Figura 2 - Captura de tela do modo feedback do módulo instrumentos musicais e menu principal

As avaliações dos formulários de questionamento, 
mesmo realizadas com poucos alunos, demonstraram que, 
apesar das limitações da ferramenta, o desenvolvimento do 
aprendizado com a utilização do jogo objeto do projeto foi 
satisfatório na maioria dos casos. Mesmo diante de tais re-
sultados, vislumbra-se a construção de uma ferramenta de 
avaliação, no caso o formulário de questionário, mais sim-
ples e de fácil compreensão para os usuários em questão. 

Durante o processo de utilização dos jogos, as crian-
ças demonstram muita curiosidade e vontade de ampliar 
seus conhecimentos e suas descobertas, conforme observa-
do em módulos que trabalhavam com os números, animais 
e cores no idioma inglês. Tais dados contribuem para a cons-
trução da identidade desses jovens como pessoas no mundo 

globalizado, em que poucos podem acompanhar a evolução 
tecnológica, bem como a compreensão de uma língua es-
trangeira.

A apresentação do jogo obtido junto aos responsá-
veis pelo projeto no Colégio Estadual Dom Alano também 
apresentou resultado satisfatório, já que, baseado nas con-
tribuições e nos elementos comparativos, o jogo e seus mó-
dulos atendem ao que se espera de um software educativo. 
Obviamente, a intenção de melhorá-lo, visto que diversos 
elementos podem ser reelaborados, com níveis mais avan-
çados do idioma inglês, usando para isso ferramentas de 
áudio mais bem elaboradas, melhorando a interatividade 
com aspectos fundamentais da língua estrangeira como a 
conversação.

ConCLusÕes

O projeto apresentou resultados positivos para o 
crescimento do projeto de Desenvolvimento de Jogos 
Eletrônicos. Entre os pontos em destaque, cita-se a es-
colha de uma boa plataforma de desenvolvimento e a 
definição do projeto conceitual do jogo a ser implemen-
tado com o auxílio e integração ao conteúdo curricular, 
obviamente considerando todas as limitações dos com-
putadores do projeto UCA.  Outro aspecto importante a 
ser considerado foi a necessidade de compreensão de 
diversos elementos que não fazem parte dos profissio-
nais da área, como, por exemplo, dos aspectos pedagó-
gicos.

Entre possíveis melhorias, pode-se citar a possibi-
lidade do trabalho cooperativo e sua análise combinada 
com os impactos dos jogos em grupo de crianças para o 
aprendizado da língua inglesa, conforme proposto em 
reunião com os envolvidos do projeto. 

Assim, os módulos propostos para o jogo foram 
desenvolvidos com sucesso e implantados em alguns 
computadores do projeto UCA no Colégio Estadual Dom 

Alano, devendo também ser considerados os resultados, 
mesmo que tímidos, obtidos com alunos de outros esta-
belecimentos de ensino. Alguns aspectos chamaram a 
atenção positivamente, como:
1. como se tratava de jogo voltado ao ensino de língua 
estrangeira, ele auxiliou na consolidação dos conheci-
mentos que eram necessariamente ministrados em sala 
de aula;
2. a jogabilidade, apesar de comprometida pela capa-
cidade dos computadores do projeto, foi considerada 
satisfatória para público-alvo. Para alunos mais velhos, 
devem ser propostos desafios mais bem trabalhados 
com gráficos mais ricos;
3. o registro das atividades passou a ser ferramenta im-
portante para os professores no entendimento dos pon-
tos fracos a serem trabalhados;
4. os computadores do projeto têm sérias limitações 
que prejudicam a aplicação de técnicas mais bem elabo-
radas, que propiciem melhor aproveitamento das ferra-
mentas computacionais para a criação de jogos.
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IntroDução

Atualmente, um dos maiores dilemas da vida nas 
cidades é o trânsito. Para compreendê-lo, deve-se ir além 
dos problemas como acidentes, congestionamentos, 
atropelamentos. Tampouco o simples “decorar” manu-
ais pode acabar com essa problemática. É preciso educar 
e conscientizar a todos que, de uma forma ou de outra, 
estão inseridos nesse contexto. Diversas pesquisas estão 
sendo feitas nessa área, com o intuito de criar softwares 
que tornem atraente e motivante o processo de apren-
dizado do trânsito, como os trabalhos desenvolvidos por 
Balbinot (2010) e Assis (2006).

Conforme Chiarato (2000), a maior causa de aciden-
tes é a má formação dos condutores e dos usuários das 
vias públicas, em que o pedestre não é preparado para 
ser pedestre e os condutores não são preparados para ser 
bons condutores. O que se conclui é a necessidade de um 
maior investimento na área de educação para o trânsito, 
questão que deve ser tratada desde a infância nas esco-
las. A Educação para o Trânsito está prevista no Código 
Nacional de Trânsito, entretanto a realidade é outra, pois 
os livros didáticos, quando abordam o tema, é de maneira 
bastante superficial. 

Considerando esses fatores, o desenvolvimento de 
jogos para o ensino de trânsito tem muito a contribuir. O 
correto entendimento e uso dessa tecnologia traduzem-
-se em relevante estratégia de ensino, refletindo-se, futu-
ramente, na melhoria da qualidade do trânsito em nossas 
cidades (PERUCIA et al., 2007).

No cenário atual, em que crianças e adolescentes 
encontram-se imersos em um mundo tecnológico digi-
tal, a aprendizagem não ocorre mais somente pela trans-
missão de informações, mas é resultado de um processo 
de construção interna a partir de processos de intera-
ção com o meio, seja ele físico, digital, virtual e/ou social 
(FROSI, 2010). 

Segundo Schlemmer (2006), os “nativos digitais” 
são os novos sujeitos da aprendizagem, pessoas nascidas 
a partir da década de 80, num mundo rodeado por no-
vas tecnologias, que deixam de ser considerados sujeitos 
passivos, receptores de informação, para se tornarem 
sujeitos ativos, que agem, interagem, participam e expe-
rimentam, apropriando-se do conhecimento.

Mesmo com os atuais investimentos, a qualidade 
oferecida pelo ensino brasileiro continua baixa. Os resul-
tados obtidos em pesquisas atuais em relação à qualida-
de e ao ensino não foram expressivos. Em um ranking 
criado pela Unesco, ocupamos a 88° posição, somos ul-
trapassados por países como Argentina, Chile e Colôm-
bia (UNESCO, 2012).

A Organização OLPC (One Laptop per Child), em 
seu projeto, incentivou o Governo Federal a criar o 
PROUCA (Projeto Um Computador por Aluno), apos-
tando em uma melhor educação auxiliada pela inclusão 
digital. O Projeto UCA ganhou força motivado pelos re-
sultados, proposta feita Governo Federal, que há pouco 
tempo completou os testes iniciais em algumas poucas 
escolas espalhadas pelo Brasil. O Projeto UCA então ini-
ciou uma segunda fase que foi caracterizada pela expan-
são, aumentando a quantidade de escolas beneficiadas 
pelo projeto (UCA, 2012).

Embora seja uma excelente iniciativa, a pouca ca-
pacitação dos professores para lidar com a nova tecno-
logia, as mínimas ferramentas educacionais existentes 
e a baixa capacidade operacional fornecida pelo laptop 
foram os grandes desafios enfrentados pelo projeto des-
de então. Assim, buscando minimizar esses empecilhos e 
atendendo a essas necessidades, vislumbraram-se esfor-
ços como no presente trabalho, voltado para a pesquisa 
e o desenvolvimento de ferramentas com o objetivo de 
suprir essas carências. 

O presente trabalho se encaixa no desenvolvimen-
to de jogos específicos para os laptops disponibilizados 
pelo Projeto UCA, que busca proporcionar a aprendi-
zagem de forma mais atrativa e dinâmica, despertando 
o interesse dos alunos pelas aulas. O projeto teve por 
objetivo desenvolver jogos educacionais para alunos do 
6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, como forma de 
buscar nova alternativa de material didático que dina-
mize o aprendizado do trânsito por meio da tecnologia 
interativa. Além disso, teve como objetivo gerar instru-
mentos que sirvam para o professor alcançar objetivos 
específicos da aprendizagem do trânsito, permitindo ao 
aluno análise e reflexão acerca das diversas situações re-
lacionadas ao trânsito e sua implicação no dia a dia.
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Assim, o projeto consistiu em desenvolver jogos 

eletrônicos educacionais para os laptops disponibiliza-
dos pelo Projeto UCA, a fim de auxiliar os alunos em seus 
estudos aproveitando ao máximo a nova ferramenta que 
carece em vários aspectos aplicacionais e próprios, como 
ferramentas para o ensino e desempenho. Os aplicativos 
desenvolvidos foram testados e avaliados por professo-

res e pela equipe do Projeto UCA do Colégio Estadual 
Dom Alano Marie Du Noday, devido à parceria entre o 
colégio e a Fundação Universidade do Tocantins. Além 
disso, foi realizada uma análise comparativa com outras 
aplicações e jogos existentes para os computadores do 
projeto. Os resultados obtidos pelo trabalho são apre-
sentados nas próximas seções.

mAterIAL e mÉtoDos

A partir dos estudos realizados com os laptops dis-
tribuídos pelo Governo Federal, percebeu-se que eles têm 
baixo poder computacional e usabilidade comprometida 
devido a deficiências na arquitetura computacional. Os 
laptops dispõem de tela com sete polegadas, processador 
gráfico compartilhado, 512 MB RAM e suporte para a tec-
nologia Java, ponto crucial. O baixo desempenho recebe 
destaque quando o objetivo é desenvolver jogos eletrô-
nicos mais complexos. O baixo desempenho, inferior ao 
que o mercado oferece, restringiu significativamente o 
desenvolvimento do jogo objeto deste trabalho. Os jogos, 
por exemplo, não deveriam ter tamanho superior a 1 MB, 
caso contrário, o laptop não conseguiria executar o applet 
gerado. 

Contudo essa dificuldade estimulou a se encontrar 
algumas estratégias para contornar essa limitação. Em um 
estudo preliminar, pôde-se concluir que os jogos deveriam 
ser moldados com gráficos simples, mas com complexida-
de e enredo cativantes para não que fosse algo desinte-
ressante para o aluno. A jogabilidade tornou-se um fator 
importante, pois definiria quão interessante a experiência 

seria para o aluno.
Diante disso, os jogos foram produzidos e apresen-

tados à equipe do Colégio Estadual Dom Alano Marie Du 
Noday. Foram realizadas seções de apresentação para os 
coordenadores do projeto e professores envolvidos, que 
avaliaram o jogo desenvolvido e emitiram suas considera-
ções. Porém, diante da limitação de tempo e da indispo-
nibilidade dos alunos devido ao período de avaliações no 
colégio estadual, conforme fora repassado pelos profes-
sores em duas oportunidades em que os testes em am-
biente de operação estavam marcados, ficaram prejudica-
dos, não podendo ser realizados.

A ideia inicial para os testes consistia da aplicação 
de questionário de avaliação da motivação e aprendiza-
gem obtida com a utilização do jogo, conforme apresen-
tado na Tabela 1. O formulário de questões proposto para 
análise dos resultados obtidos, em face das diversas pers-
pectivas dos jogos, buscaria a atribuição de notas em uma 
escala de 1 a 5, sendo que 1 significaria muito ruim (ou 
pouquíssimo dependendo da questão) e 5 muito bom (ou 
muitíssimo).

Tabela 1. Formulário de avaliação

Aprendizagem

1 Quanto você acha que o jogo contribuiu para sua aprendizagem no tema?

2 Quanto eficiente o jogo foi para sua aprendizagem, comparando-o com outras 
atividades?

3 Você acha que a experiência com o jogo vai contribuir para seu desempenho na 
vida?

Motivação

4 O design do jogo é atraente?

5 O conteúdo do jogo é relevante para o seu crescimento?

6 O conteúdo do jogo está conectado com outros conhecimentos que você já 
possuía?

7 Foi fácil entender o jogo e começar a utilizá-lo como material de estudo?

8 O jogo promove momentos de cooperação e/ou competição entre as pessoas 
que participam?

Dadas as limitações, foram pensadas alternativas 
e assumida a avaliação do jogo proposto por meio da 
comparação com base de dados de jogos anteriores. 
Apesar de limitar a visão clara e pontual das reais pers-
pectivas do projeto em questão, ao menos se trabalhou 
sobre uma base sólida de dados que apresentaram as 

reais limitações em face dos outros jogos existentes, 
evitando erros já conhecidos. Em face de outras bases 
que foram consideradas de jogos já existentes para o 
projeto UCA, perguntas como o público-alvo e nível de 
dificuldade a serem trabalhados puderam ser respon-
didas.
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resuLtADos e DIsCussão

A utilização de jogos em aula pode promover o 
aprendizado dinâmico com maior interação, ao mesmo 
tempo em que o aluno se diverte. Assim, o projeto pro-
curou fazer com que a utilização de jogos eletrônicos du-
rante as aulas, apesar de contar com esforços modestos, 
aumentasse, baseando-se, principalmente, em dois im-
portantes fatores. O primeiro é a preocupação apresenta-
da pela sociedade quanto à inclusão digital nas escolas. O 
segundo diz respeito à influência percebida pelas escolas 

dos jogos eletrônicos nas crianças e nos jovens atualmen-
te, motivando os alunos a participarem mais das aulas.

O jogo desenvolvido durante o projeto foi pensado 
para a plataforma utilizada pelo PROUCA, mas pode ser 
utilizado normalmente em outros computadores. O obje-
tivo foi conscientizar e educar sobre o trânsito, preparar 
futuros condutores conscientizados sobre boas condutas 
e punições e respeitosos. A Figura 1 ilustra fases desenvol-
vidas de forma modular no projeto.

Figura 1 – Telas capturadas dos módulos desenvolvidos.

Dividido em 2 módulos, o jogo incentiva o trabalho 
em equipe, utilizando questionários sobre o trânsito, ava-
liando a observação sobre o cotidiano e a capacidade dis-
cursiva para que os jogadores possam chegar a um consen-
so entre as questões. O primeiro módulo consiste de um 
quiz, no qual os jogadores devem responder a questões re-
lacionadas ao trânsito. É uma fase de conscientização que 
favorece o envolvimento e a discussão sobre os aspectos 
correlatos ao tema.

Finalizado o primeiro módulo, que consiste dos 
questionários, inicia-se um módulo composto por um ta-
buleiro. Nesse módulo, a dupla deverá competir até que 
um deles alcance o fim do tabuleiro. Pelas casas desses 
tabuleiros estão espalhadas dicas e perguntas que devem 
ser respondidas. Respostas incorretas são penalizadas com 
a perda de pontos na carteira, assim como em situações 
hipotéticas, como dirigir falando ao celular ou sem o sin-
to de segurança, que são sorteadas aleatoriamente pelo 
jogo na caminhada pelas casas do tabuleiro. Vence quem 
chegar ao fim das casas existentes no tabuleiro ou quando 
algum competidor zerar os pontos da carteira. 

Por natureza, os jogos eletrônicos exigem duas ca-
racterísticas computacionais, no caso, o poder de proces-
samento gráfico e o suporte tecnológico a ferramentas 
comerciais como a tecnologia Java, aplicada no desen-
volvimento. Diante das diversas limitações mencionadas 
e apresentadas nos materiais e nos métodos, houve a 
necessidade de se buscar alternativas que balanceassem 
tanto o desempenho computacional reduzido quanto a jo-
gabilidade da proposta feita nos computadores do Projeto 
UCA. Apesar dessas dificuldades, percebeu-se que os jogos 
poderiam ser desenvolvidos desde que bem planejados e 
não muito complexos, ou seja, seguindo um estilo casual e 

competitivo o suficiente para cativar os alunos. A decisão 
de utilizar a plataforma Java deu-se por diversos motivos, 
entre eles o fato da tecnologia possuir um maior suporte 
mercadológico, bem como o fato dos laptops do projeto 
UCA nativamente oferecerem a tecnologia, que permite a 
criação de jogos multiplataformas que poderiam ser dis-
tribuídos pela internet, como se utilizando de ferramentas 
como os applets.

As discussões realizadas nas apresentações com a 
equipe de gestores do Projeto UCA e professores do Colé-
gio Estadual Dom Alano Marie Du Noday contribuíram sig-
nificativamente, como a percepção pedagógica dos pontos 
a serem trabalhados no projeto proposto, acompanha-
mento dos resultados obtidos pelos alunos no decorrer de 
sua rota de aprendizagem, a utilização de uma produção 
sonora mais bem elaborada para chamar a atenção dos 
alunos, bem como o fato dos gráficos mais bem elabora-
dos, uma vez que o público-alvo ao qual se vislumbravam 
os testes consistia nas turmas mais avançadas. 

Dada a impossibilidade de aplicação em ambiente 
real com os alunos, considerou-se apenas a opinião sistê-
mica da equipe do Projeto UCA e professores das discipli-
nas e, com isso, verificou-se que os jogos eram adequados 
para alunos do 6º a 9º anos do ensino fundamental. Esse 
dado foi comprovado por meio de comparações com ou-
tras aplicações e jogos existentes para o mesmo nível de 
compreensão dos alunos foco. 

Tais comparações possibilitaram a visualização de 
aspectos de interação, em que os alunos se sentissem 
desafiados durante a realização das atividades propostas, 
fazendo com que o interesse motivasse a aprendizagem, 
como no fato de os alunos, além de responderem a per-
guntas construtivas na primeira fase do jogo, tivessem um 
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momento desafiador e que não apenas ganhassem, mas 
também se sentissem expostos a uma possível penaliza-
ção. Isso, diante de aspectos psicopedagógicos, contribui 
para que os alunos desenvolvessem uma visão contextual 
mais ampla dos processos, na qual se verifica que a aten-
ção mútua é importante, considerando que as atitudes do 
colega podem interferir nas suas decisões, ensinando-lhe 
também. Outro aspecto relevante proposto pelas equipes 
consistiu na construção de rota de caminhada que de-
monstrasse os pontos fortes e fracos apresentados pelos 
alunos no decorrer das atividades propostas no jogo dian-
te de uma média obtida em outras interações, tornando-
-se uma linha de base para comparações produtivas.

Em comparação realizada em outros projetos já 
finalizados, buscou-se então a utilização das melhores 
técnicas e processos, sendo possível auxiliar alunos que 
apresentam dificuldades no aprendizado, já que os apli-
cativos apresentam aspectos atrativos, interessantes e 
desafiadores e possibilitam aos professores acompanha-
mento dos resultados de cada aluno a partir das respostas 

esperadas. 
Após concluir o projeto, notou-se que o PROUCA 

tem limitações que devem ser trabalhadas para não com-
prometer os resultados. Entre as várias limitações que fo-
ram encontradas, destaca-se a escassez de ferramentas 
para o desenvolvimento, além das máquinas disponibi-
lizadas terem pouco rendimento computacional para a 
execução dos jogos.

Como resultado, verificou-se que as ferramentas 
podem ser eficazes durante a aula visto que promovem 
a competição, estimulando sempre melhorias. Demons-
traram em suas estratégias que não é possível vencer 
sempre, fazendo com que os alunos estejam sempre en-
gajados a superar-se para vencer o próximo desafio reava-
liando suas estratégias. Em outras palavras, embora com-
petitivo, o aplicativo estimula o aprendizado em grupos, 
algo atiçado pelo próprio contexto. Assim, o aluno estará 
empenhado em competir e discutir, superando limites e, 
consequentemente, obtendo resultados melhores quan-
to ao aprendizado.

ConCLusÕes
Os resultados obtidos foram importantes e posi-

tivos: a escolha das plataformas para desenvolvimento, 
parcerias feitas com escolas já beneficiadas pelo Projeto 
UCA e o desenvolvimento de protótipos apresentados. 
Uma importante conquista foi a parceria estabelecida 
com o grupo de arte digital GEDJA, que é responsável 
pelas artes que são utilizadas nos aplicativos. Tal parce-
ria diminuiu consideravelmente o tempo gasto durante o 
desenvolvimento do aplicativo.

Entre as possíveis melhorias, pode ser dado um 
melhor feedback para os professores, auxiliando na iden-
tificação dos pontos a serem mais bem trabalhados com 
os alunos. Outra possibilidade que se vislumbra, consiste 
na análise dos impactos dos jogos em grupo para o apren-
dizado, em que a competição pode ser elemento a in-
fluenciar nos resultados, com um levantamento feito por 
meio de uma análise mais aprofundada dos resultados in-
dividuais e coletivos, conforme proposto em reunião com 
a equipe de professores e do PROUCA.

Por fim, ainda que alguns momentos tenham sido 
complicados, o projeto apresentou resultados, como:

1. verifica-se que os jogos educacionais auxiliam 
na compreensão e na internalização do conteúdo pelos 
alunos, uma vez que se tornam menos maçantes. Tal pon-
to poderá ser mais bem analisado com uma aplicação de 
uma avaliação mais objetiva e direta junto aos alunos e 
professores, obtendo-se, assim, dados mais consistentes; 

2. apesar das limitações do computador usado pelo 
PROUCA, foi desenvolvida suíte de jogos em fases que au-
xiliam na educação no trânsito. Assim os alunos podem 
compreender de maneira mais efetiva o conteúdo que se 
pretendia passar por meio do jogo em análise comparati-
va com outros jogos já testados; 

3. os resultados obtidos foram satisfatórios, abrin-
do espaço para análise de outros elementos para o desen-
volvimento de jogos e impactos no processo educacional, 
como o aprendizado coletivo, que todos buscam o melhor 
coletivamente.
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IntroDução
A utilização de recursos multimídia, como lousas di-

gitais, data shows e animações gráficas, como instrumento 
de ensino dentro das escolas e das universidades, mostra 
que a tecnologia vem ganhando espaço nos últimos anos 
na educação de crianças, jovens e adultos. Isso acontece 
devido à tecnologia já estar inserida na vida das pessoas, 
e as escolas e as universidades precisam se adequar a essa 
nova realidade.

Hoje as crianças nascem e crescem envolvidas com 
inúmeros aparelhos eletrônicos, com a internet sendo a 
principal fonte de pesquisa e notícias, e vendo a tecnologia 
mudar de forma extremamente rápida e impressionante. 
Já os adultos vêm tudo isso de forma admirada e sabendo 
que precisam se adaptar à nova realidade para continuar 
aptos ao mercado de trabalho. Isso fez com que houvesse 
uma mudança na forma como as pessoas recebem e pro-
cessam as informações.

A internet fez com que as pessoas se acostumassem 
a ter as informações de maneira rápida e de diferentes for-
mas. Hoje, ao procurar um determinado assunto na inter-
net, as pessoas encontram a informação que desejam vin-
da de diversas fontes e em vários formatos, como notícias, 
vídeos, áudio, slides, animações gráficas, entre outras. A 
internet também possibilitou que as pessoas debatam so-

bre o tema e tirem suas dúvidas sem precisar sair de casa.
 A forma como os alunos hoje estão acostumados 

a receber informações é mais atraente do que velha meto-
dologia na qual o professor utiliza quadro e giz para passar 
o conhecimento. A principal vantagem das novas mídias, 
principalmente o videogame, é a capacidade de prender 
a atenção dos estudantes durante horas, pois passa a ter 
papel fundamental para o desfecho do jogo (MALFATTI et 
al., 2010).

 Lúdico talvez seja a palavra-chave da educação nos 
dias atuais. Cada vez mais escolas, universidades, profes-
sores e os próprios alunos procuram maneiras mais atrati-
vas de receber e repassar informação, pois já notaram que 
a maneira tradicional de ensino em que o professor é um 
agente passivo na transmissão do conhecimento já não é 
mais o suficiente para manter a atenção dos alunos dentro 
das salas de aula.

O governo federal, com intenção de melhorar a edu-
cação e de uni-la com a tecnologia, criou o projeto PROUCA 
(Programa Um Computador Por Aluno). Esse projeto visa  
a distribuir um laptop de baixo custo para cada aluno das 
escolas públicas brasileiras. A figura abaixo mostra a utili-
zação dos laptops na escola Dom Alano Marie Du Noday, 
parceira nesse projeto.

Figura 1 – Programa PROUCA.
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O PROUCA foi um importante passo para a melhora 

das escolas públicas e também na luta pela inclusão digital 
da sociedade. Porém o projeto vem sofrendo com a falta 
de ferramentas e aplicativos adequados para a utilização 
nos laptops distribuídos. Isso acaba fazendo com que os 
laptops sejam subutilizados, como é o caso da escola Dom 
Alano Du Noday que, apesar do esforço e da criação de 
diversos projetos para incentivar o uso dos laptops, ainda 
não conseguiu torná-lo um instrumento presente de forma 
integral dentro das salas de aula.

Na tentativa de minimizar esse problema, este pro-
jeto propôs criação de jogos eletrônicos educacionais que 
possam ser utilizados pelas escolas que se beneficiaram do 
projeto PROUCA. A utilização de jogos eletrônicos como 
uma ferramenta de aprendizado já vem sendo discutida há 
um bom tempo e muitas pesquisas apontam que, quando 

bem trabalhados, eles constituem uma importante ferra-
menta no processo cognitivo de aprendizagem. 

Orso (apud MALFATTI at al. 2006) afirma que a crian-
ça precisa ser alguém que joga para que mais tarde saiba 
ser alguém que age, convivendo sadiamente com as regras 
do jogo da vida. Saber ganhar e perder deveria acompa-
nhar a todos sempre.

Pensando no problema existente pela falta de sof-
twares para o projeto PROUCA e nos benefícios que os jo-
gos podem trazer para o desenvolvimento da criança, fo-
ram criados, ao longo deste projeto, cinco jogos eletrônicos 
educativos, voltados para estudantes das séries iniciais do 
ensino fundamental, nas áreas de geografia e história. Os 
jogos criados têm por objetivo servir como ferramentas de 
apoio aos professores dentro das salas de aula, tornando, 
assim, as aulas mais atrativas aos estudantes.

mAterIAL e mÉtoDos
Nesta etapa do projeto, foram desenvolvidos cin-

co jogos para as áreas de geografia e história. Esses jogos 
abordaram temas como mapa do Brasil, bandeiras nacio-
nais, eventos históricos, regiões do Brasil e capitais dos 

países. Alguns desses jogos tiveram um enfoque maior em 
relação aos sons. A figura abaixo mostra o jogo intitulado 
Sons do Brasil, que tem por objetivo ensinar às crianças as 
regiões do Brasil por meio de sons e imagens.

Figura 2 – Imagem do jogo Sons do Brasil.

O maior desafio durante a criação desses jogos foi 
conseguir transformar o conteúdo visto nas salas de aula 
em um enredo para os jogos, já que os laptops utilizados 
pelos estudantes permitem apenas a criação de jogos 
mais simples e com poucas imagens.

Em um primeiro momento do projeto, foram rea-
lizados diversos estudos para saber a viabilidade de de-
senvolver jogos eletrônicos educativos para o projeto 
PROUCA. Esses estudos objetivam verificar se professores 
e alunos aceitariam bem os jogos e as especificações téc-
nicas dos laptops distribuídos.

Os estudos foram realizados com o apoio da escola 
Dom Alano Du Noday, que permitiu que fossem realiza-
das conversas com os professores e depois com os alunos, 
com o intuito de saber os que eles achavam dá ideia dos 
jogos. Após essas conversas, foi pedido para que escre-
vessem sugestões para os jogos, como temas de jogos, o 
que os jogos deveriam ter, entre outros pontos.

A primeira análise foi feita com o apoio de cinco 
professores que se dispuseram a conversar sobre o tema 
e com uma turma de 32 alunos indicada pelos professo-
res. Essa análise teve como objetivo verificar a aceitação 
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dos professores e dos alunos sobre a utilização dos jogos 
dentro das salas de aula e também como eles poderiam 
ser aplicados.

A utilização de jogos como ferramentas auxiliar no 
ensino é tema de estudo de diversos autores, que afir-
mam que os jogos constituem um importante instrumen-
to de educação. Um exemplo foi o estudo realizado por 
Sobrinho, Nunes e Quirino (2008) em que afirmavam que 
o software, ao ser utilizado nas escolas, não deve subs-
tituir as atividades educacionais já existentes – ele não 
deve ser simplesmente uma versão computadorizada dos 
atuais métodos de ensino. 

Em paralelo à análise de aceitação do projeto, foi re-
alizado um estudo técnico sobre os laptops, com o objetivo 
de verificar o que poderia ser feito e as limitações que eles 
apresentam e que poderia interferir ou inviabilizar a criação 
de jogos para tal plataforma. Para isso, o colégio Dom Alano 
Du Noday emprestou ao projeto três laptops do PROUCA 
para que pudesse ser realizada uma análise técnica e os tes-
tes dos jogos.

Após esse estudo, verificou-se que os laptops distri-
buídos têm diversas limitações, como baixo poder de pro-
cessamento, tela reduzida, usabilidade ruim, entre outras. 
Apesar de essas limitações dificultarem a criação de jogos 
mais complexos, conclui-se que seria possível desenvolver 
jogos para o projeto, desde que fossem simples e com qua-
lidade gráfica reduzida.

Isso fez com que o foco dos jogos desenvolvidos fos-

se o enredo do jogo, já que não seria possível desenvolver 
jogos com alta qualidade gráfica e sonora. Para isso, foi 
gasto um bom tempo na criação dos jogos, pensando em 
histórias atrativas e que poderiam fornecer um conteúdo 
educacional.

Também foi realizado um estudo da grade curricular 
das turmas para as quais os jogos seriam destinados. Isso 
serviu para que os jogos não saíssem do contexto das aulas 
e que acabassem não sendo utilizados pelos professores e 
pelos alunos.

 Ao término da fase de estudo e planejamento dos 
jogos, passou-se para a fase de implementação. Nessa fase, 
foram desenvolvidos diversos jogos nas áreas de ciência, 
geografia e história. Nos jogos relacionados à história e à 
geografia, houve dedicação a mais para criar jogos basea-
dos em sons, pois um dos objetivos era saber como a utiliza-
ção de sons nos jogos poderia afetar o comportamento dos 
alunos dentro das salas de aula.

 Após o desenvolvimento dos jogos, decidiu-se re-
alizar testes dentro das salas de aula. Para realização des-
ses testes, foi escolhida uma turma do sexto ano do ensino 
fundamental, para que seus alunos utilizassem os jogos e 
depois dessem suas opiniões a respeito. Para isso, os alunos 
puderam utilizar os jogos durante quase uma hora e, após 
isso, foi aplicado um pequeno questionário, com perguntas 
simples, como, por exemplo, o que eles acharam dos jogos 
e o que poderia ser melhorado, além de uma pequena con-
versa informal com eles.

resuLtADos e DIsCussão

Durante o desenvolvimento do projeto, 
percebeu-se a carência de aplicações para o projeto 
PROUCA e que, devido a isso, o PROUCA não tem 
conseguido atingir seus objetivos da forma esperada. 
A consequência disso é que os computadores e a 
infraestrutura disponibilizados para as escolas estão se 
deteriorando pelo tempo e sem alcançar os objetivos 
educacionais propostos. A solução para isso é a criação 
de projetos que desenvolvam aplicações personalizadas 
para serem utilizadas no projeto PROUCA, como foi o 
caso deste projeto.

Durante a realização deste projeto, percebeu-se 
que tanto os professores quanto os alunos são favorá-
veis à utilização de jogos eletrônicos educacionais den-
tro das salas de aula. Isso mostra que está tendo uma 
mudança do paradigma envolvendo os jogos, em que 
eles deixam de ser considerados vilões na educação de 
crianças e jovens e passam a ser vistos como mais uma 

alternativa no processo de ensino e aprendizagem.
O jogo na sala de aula pode ser um rico recurso de 

aprendizagem, explorado de maneiras diferenciadas de 
acordo com as situações e objetivos almejados, favore-
cendo os processos de ensino-aprendizagem (GRÜBEL; 
BEZ, 2006).

 No desenvolvimento do projeto, decidiu-se por 
criar jogos casuais, ou seja, jogos rápidos que possam ser 
iniciados e terminados em pouco tempo. Notou-se que 
a intenção dos professores era que os jogos servissem 
como uma ferramenta de treino da matéria vista dentro 
da sala de aula e que pudessem ser jogados ao final de 
cada aula em um intervalo de dez a vinte minutos, ou 
que fossem jogados em casa como instrumento de es-
tudo. Na figura 3, é mostrada a imagem de outro jogo 
criado, que tem por objetivo associar eventos históricos 
com as bandeiras de cada país, além disso, a cada erro é 
reproduzida uma narração relacionada à pergunta.
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Figura 3 – Imagem do jogo World Quiz.

A partir da avaliação dos questionários e da con-
versa realizada após a aplicação dos jogos dentro das 
salas de aula, foi possível perceber que tanto os alunos 
quanto os professores tiveram uma boa aceitação em 

relação aos jogos. Os professores afirmaram que, além 
de ser uma forma divertida de aprender, os jogos conse-
guem manter a atenção dos alunos no conteúdo duran-
te mais tempo.

ConCLusÕes

1. Unir a tecnologia e a educação pode contribuir para 
profundas mudanças na forma como a educação é tratada 
pelas escolas brasileiras.
2. Para que o PROUCA alcance seus objetivos de melho-
rar a educação e promover a inclusão digital, é necessário 
que haja iniciativas e investimentos na produção softwa-
res destinados a ele e também na qualificação dos profis-

sionais que farão parte do programa.
3. Os jogos eletrônicos de fato podem ser uma excelente 
ferramenta no processo de aprendizado, desde que bem 
utilizados e planejados.
4. Há ainda muito espaço para a criação de novos projetos 
que desenvolvam jogos e aplicativos destinados aos lap-
tops do PROUCA.
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IntroDução
O conceito de qualidade da água é muito mais am-

plo do que a simples caracterização da água pela fórmu-
la molecular H2O. A água, devido às suas propriedades 
de solvente e à sua capacidade de transportar partícu-
las, incorpora a si diversas impurezas, as quais definem 
a qualidade da água (SPERLING, 2005). De acordo com a 
definição da Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saú-
de, no Art. 4º, toda água destinada ao consumo humano, 
proveniente de solução alternativa individual de abaste-
cimento de água, está sujeita à vigilância da qualidade da 
água (BRASIL, 2011).

A poluição de um corpo d’água está fortemente vin-
culada ao uso que dele se faz, como é definido pela Reso-
lução nº 357/2005 do CONAMA, que classifica os cursos 
d’água em classes especial, 1, 2, 3 e 4, e explicita alguns 
usos, como abastecimento público, manutenção das es-
pécies aquáticas, recreação de contato primário, irrigação 
de hortaliças e aquicultura. Libânio (2005) destaca ser o 
abastecimento para consumo humano o mais nobre uso. 

Resultados de pesquisas realizados por pesquisa-
dores da Unitins na região da Bacia do Ribeirão São João 
demonstram que o uso da água para abastecimento hu-
mano em algumas pequenas propriedades do local ofere-
ce riscos à saúde da população, pois os resultados micro-
biológicos mostraram-se fora do limite recomendado pela 
Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde, identifi-
cando que essa água pode não ser potável, principalmen-
te pelo fato da falta de tratamento da água utilizada no 
meio rural. A água utilizada para consumo humano pode 

veicular um elevado número de patógenos causadores de 
enfermidades. As principais enfermidades são: febre tifoi-
de e paratifoide, disenteria, cólera, giardíase, hepatite A e 
B, criptosporidiose e gastroenterite (BRASIL, 2006).

Um dos maiores problemas das fontes particula-
res é a ausência de monitoramento da qualidade da água 
consumida (MISRA apud AMARAL et al., 2003). Muitas 
das doenças que ocorrem nas áreas rurais podem ser con-
sideravelmente reduzidas, desde que a população tenha 
acesso à água tratada e potável.

Estudos realizados por Dourado (2008), na Bacia do 
Ribeirão São João, permitiram perceber que a poluição 
de águas superficiais e subterrâneas ocorreu em razão da 
contaminação por bactérias do tipo coliformes (totais e E. 
coli) e do aumento das concentrações dos macronutrien-
tes, principalmente nitrogênio, fósforo e potássio. Ainda 
segundo o autor, outro fator agravante relacionado à água 
deve-se à constatação de que a comunidade não dispõe, 
em suas propriedades rurais, de um “sistema” de desin-
fecção da água para o consumo, bem como de saneamen-
to rural que poderia reduzir os impactos resultantes da 
contaminação das águas superficiais e subsuperficiais. 

Com base em todas as informações, este subpro-
jeto tem como objetivo realizar o monitoramento da 
qualidade da água superficial em cinco estações hidros-
sedimentométricas da Bacia do Ribeirão São João e em 
seis propriedades rurais com pontos de captação de água, 
visando a analisar e determinar o padrão de potabilidade 
dessas águas.

As amostras foram coletadas em onze pontos que 
estão localizados dentro da Bacia do Ribeirão São João, 
sendo cinco pontos de coletas de águas superficiais e seis 

pontos de coleta de águas subterrâneas. As Tabelas 1 e 2 
mostram cada uma das propriedades onde foram feitas as 
coletas de água e o tipo de amostra.

mAterIAL e mÉtoDos

Tabela 1 - Estações e propriedades onde foram coletadas as águas superficiais.

N° Propriedades Estações Tipo de amostra

1 Luciano Aires EHS1 Ribeirão

2 Sebastião Mineiro EHS2 Ribeirão

3 Almiro I EHS3 Ribeirão

4 Pedro Barros EHS4 Ribeirão

5 Almiro II EHS5 Ribeirão
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Tabela 2 - Propriedades onde foram feitas as coletas das águas subterrâneas (cisternas e torneiras).

Tabela 3 - Resultados dos valores de pH das águas subterrâneas, entre os pontos de amostragem no Ribeirão 
São João, durante o período chuvoso (janeiro e abril/12) e seco (junho e julho/12).

N° Propriedades Tipo de amostra

1 Bar do Dito Torneira

2 Boa Sorte Cisterna

3 Pedro Barros Cisterna

4 Pedro Barros Torneira

5 Sebastião Mineiro Cisterna

6 Vista Alegre Cisterna

Para o monitoramento da qualidade das águas su-
perficiais, foram realizadas quatro campanhas no início 
do ano de 2012: duas no período chuvoso (janeiro/abril) 
e duas no período seco (junho/julho) da região. O sub-
projeto foi desenvolvido na Bacia Hidrográfica do Ribei-
rão São João, que está localizada na margem direita do 
reservatório da UHE - Luís Eduardo Magalhães (UHE-LA-
JEADO), Rio Tocantins, compreendendo os municípios de 
Palmas, Porto Nacional e Monte do Carmo, Região Admi-
nistrativa Central do Estado do Tocantins, situada no re-
tângulo envolvente com as seguintes coordenadas UTM 
8.841.334 – 8.857.337 Sul e 787.129 – 819.251 Oeste.  A 
bacia possui uma área de 291,4 km² e distante 3 km da 
área urbanizada de Palmas, 27 km da cidade de Porto 
Nacional e 33 km de Monte do Carmo (DOURADO, 2008). 

As análises foram feitas para medição de variáveis 
físico-químicas e microbiológicas, incluindo-se pH, con-
dutividade, turbidez, sólidos totais dissolvidos, alcalini-
dade, dureza, cloreto, coliformes totais, E. coli.

As amostras de água, para análises físico-químicas, 
foram coletadas utilizando-se frascos de polietileno de 
2.000 ml e, para análises microbiológicas, as amostras 

de água foram coletadas em recipientes de vidro de 100 
ml devidamente autoclavados em um período máximo 
de 24 horas antes da coleta. As amostras foram acondi-
cionadas em caixas térmicas com gelo e transportadas 
até o Laboratório de Hidrologia e Qualidade da Água do 
NEMET-RH/UNITINS para análises.

As análises laboratoriais, assim como as técnicas 
de coleta, foram realizadas de acordo com Standard Me-
thods for the examination of Water and Wastewaters 
(APHA, 2005). Os parâmetros utilizados foram obtidos 
da seguinte forma: por medição direta: condutividade, 
turbidez, pH e sólidos totais dissolvidos; por titulação: 
alcalinidade, dureza e cloreto; quanto aos parâmetros 
microbiológicos, coliformes totais e Escherichia coli, fo-
ram analisados pelo método de Colilert. Os parâmetros 
analisados foram escolhidos para se ter uma base da po-
tabilidade da água subterrânea da região, uma vez que 
há necessidade de se avaliar vários outros parâmetros 
estabelecidos pela Portaria nº 2914/2011 do Ministério 
da Saúde. 

Os resultados obtidos após análise em laboratório 
foram dispostos em planilhas.

Os resultados dos parâmetros analisados, 
por meio da Portaria nº 2914/2011, das águas 
subterrâneas, durante os meses de janeiro, abril, 

junho e julho de 2012, nas propriedades próximas 
ao Ribeirão São João estão dispostos na sequên-
cia.

O pH é uma medida que determina se a água é áci-
da ou alcalina. É um parâmetro que deve ser acompanha-

do para melhorar os processos de tratamento e preservar 
as tubulações contra corrosões ou entupimentos.

resuLtADos e DIsCussão

• pH

Épocas Meses
Bar do 

Dito
(torneira)

Faz. Boa Sorte 
(torneira)

Faz. Pedro 
Barros 

(cisterna)

Faz. Pedro 
Barros 

(torneira)

Faz. Sebastião 
Mineiro 

(cisterna)

Faz. Vista 
Alegre 

(cisterna)

Chuvosa
Janeiro 6,93 6,17 6,28 7,48 6,49 -

Abril 6,73 6,75 7,19 7,32 7,47 6,59

Seca
Junho 6,44 6,07 6,18 7,40 6,47 7,71

Julho 7,75 - 7,93 8,15 7,84 7,76
(-) Não determinado.
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De acordo com o CETESB (2001), a condutividade é 
a expressão numérica da capacidade da água conduzir a 
corrente elétrica. Depende das concentrações iônicas e da 

temperatura e indica a quantidade de sais existentes na 
coluna d’água e, portanto, representa uma medida indire-
ta da concentração de poluentes.

Sólidos dissolvidos totais são o conjunto de todas 
as substâncias orgânicas e inorgânicas contidas num líqui-
do, sob formas moleculares, ionizadas ou microgranula-

res. É um parâmetro de determinação da qualidade da 
água, pois avalia o peso total dos constituintes minerais 
presentes na água, por unidade de volume. 

É a medição da resistência da água à passagem de luz. É provocada pela presença de partículas flutuando na água. 

A partir da tabela, pode-se observar que, nos qua-
tro meses, em todos os pontos, o pH esteve quase cons-
tante e dentro do limite estabelecido pela Portaria nº 

2914/2011 do Ministério da Saúde. O Art. 39°, § 1º, da 
Portaria recomenda que, no sistema de distribuição, o pH 
da água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5. 

Em geral, níveis superiores a 100 μS/cm indicam 
ambientes impactados. Assim, pode-se observar que as 
propriedades onde houve maior grau de condutividade 

foram na Faz. Pedro Barros (cisterna), nos meses de janei-
ro e julho; na Faz. Sebastião Mineiro (cisterna), no mês de 
janeiro; e na Faz. Vista Alegre, nos meses de abril e julho.

As amostras analisadas mantiveram seus valores den-
tro do limite, atendendo às exigências normativas da legisla-

ção para sólidos totais dissolvidos 1.000 mg/L. Assim, todas 
as amostras estão dentro do limite desses parâmetros. 

• Condutividade 

• Sólidos Totais Dissolvidos (STD) 

• Turbidez

Tabela 4 - Resultados da condutividade analisada nas amostras superficiais coletadas nas torneiras e cisternas 
de seis propriedades na comunidade São João.

Tabela 5 - Resultados dos sólidos totais dissolvidos das águas subterrâneas nas cinco propriedades próximas ao 
Ribeirão São João, durante os meses de janeiro, abril, junho e julho de 2012.

Épocas Meses
Bar do 

Dito
(torneira)

Faz. Boa Sorte 
(torneira)

Faz. Pedro 
Barros 

(cisterna)

Faz. Pedro 
Barros 

(torneira)

Faz. Sebastião 
Mineiro 

(cisterna)

Faz. Vista 
Alegre 

(cisterna)

Chuvosa
Janeiro 33 33 195** 29 175** -

Abril 12,3 27 12,3 12,30 24 152**

Seca
Junho - - - - - -

Julho 42 - 188** - 63 123**

Épocas Meses
Bar do 

Dito
(torneira)

Faz. Boa Sorte 
(torneira)

Faz. Pedro 
Barros 

(cisterna)

Faz. Pedro 
Barros 

(torneira)

Faz. Sebastião 
Mineiro 

(cisterna)

Faz. Vista 
Alegre 

(cisterna)

Chuvosa
Janeiro 0,021 0,020 0,124 0,018 0,108 -

Abril 0,021 0,016 0,011 0,013 0,016 0,091

Seca
Junho 0,015 0,04 0,012 0,09 0,014 0,010

Julho 0,024 - 0,117 0,099 0,040 0,075

(-) Não determinado.
** Fora do padrão determinado pelo CETESB.

(-) Não determinado.
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Tabela 6 - Resultados referentes à turbidez das águas subterrâneas nas cinco propriedades próximas ao Ribeirão 

São João, durante os meses de janeiro, abril, junho e julho de 2012.

Tabela 7 - Resultados da alcalinidade das águas subterrâneas nas cinco propriedades próximas ao Ribeirão São 
João, durante os meses de janeiro, abril, junho e julho de 2012.

Tabela 8 - Resultados de cloreto das águas subterrâneas nas cinco propriedades próximas ao Ribeirão São João, 
durante os meses de janeiro, abril, junho e julho de 2012.

Épocas Meses
Bar do 

Dito
(torneira)

Faz. Boa Sorte 
(torneira)

Faz. Pedro 
Barros 

(cisterna)

Faz. Pedro 
Barros 

(torneira)

Faz. Sebastião 
Mineiro 

(cisterna)

Faz. Vista 
Alegre 

(cisterna)

Chuvosa
Janeiro 0,2 0,6 0,7 0,3 0,8 -

Abril 0,2 0 15,2* 0 5,3* 1,7

Seca
Junho - - - - - -

Julho 0,5 - 0 0 5,3* 0

Épocas Meses
Bar do 

Dito
(torneira)

Faz. Boa Sorte 
(torneira)

Faz. Pedro 
Barros 

(cisterna)

Faz. Pedro 
Barros 

(torneira)

Faz. Sebastião 
Mineiro 

(cisterna)

Faz. Vista 
Alegre 

(cisterna)

Chuvosa
Janeiro 19,5 29,5 26 29,5 38 25,5

Abril 26,35 12 18,3 19,55 41,2 16,9

Seca
Junho 24 25 101 16 33 9

Julho 11,6 0 0 9,8 18,8 6,8

Épocas Meses
Bar do 

Dito
(torneira)

Faz. Boa Sorte 
(torneira)

Faz. Pedro 
Barros 

(cisterna)

Faz. Pedro 
Barros 

(torneira)

Faz. Sebastião 
Mineiro 

(cisterna)

Faz. Vista 
Alegre 

(cisterna)

Chuvosa
Janeiro 8,72 8,51 7,87 11,59 7,23 7,87

Abril 1,60 2,55 1,70 1,70 4,68 11,49

Seca
Junho 12 12 87,2 25 24 22

Julho 2,87 0,00 0,00 3,40 4,57 11,57

(-) Não determinado.
* Fora do limite estabelecido pela Portaria 2914/2011.

Quanto ao parâmetro turbidez, segundo a Portaria, o 
limite máximo para qualquer amostra pontual deve ser de 
5,0 UT. Foi verificado que a maioria dos pontos amostrados 

está dentro do padrão exigido, exceto as Faz. Pedro Barros 
(cisterna), no mês de abril, e Faz. Sebastião Mineiro, nos me-
ses de abril e julho.

A alcalinidade é um parâmetro complementar, eleva-
dos valores de alcalinidade podem significar substâncias que 

conferem gosto à água, já que a alcalinidade é causada por 
sais alcalinos, principalmente sódio e cálcio.

Para cloreto, determinam-se valores abaixo de 250 mg/L. Assim, nenhuma das amostras analisadas ultrapassou 
os limites.

O cloreto está presente em todas as águas naturais. Até em algumas águas destiladas comerciais é comum en-
contrar cloretos. 

• Alcalinidade

• Cloreto 
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Tabela 9 - Resultados da dureza das águas subterrâneas nas seis propriedades próximas ao Ribeirão São João, 
durante os meses de janeiro, abril, junho e julho de 2012.

Tabela 10 - Resultados das análises de Escherichia coli, nas águas subterrâneas, nas seis propriedades próximas 
ao Ribeirão São João, durante os meses de janeiro, abril, junho e julho de 2012.

Refere-se à concentração total de íons alcalino-ter-
rosos na água, particularmente de cálcio (Ca2+) e magnésio 

(Mg2+), cujas concentrações são muito superiores às dos de-
mais íons alcalino-terrosos encontrados em águas naturais.

De acordo com a tabela de resultados, pode-se obser-
var que nenhuma das propriedades ultrapassou o padrão es-

tabelecido pela Portaria nº 2914/2011, uma vez que o valor 
máximo permitido para dureza é de 500 mg/l.

Em relação aos parâmetros microbiológicos, foi analisada a presença de cianobactérias do tipo Coliformes Totais 
e Escherichia coli.

A legislação exige ausência em 100 ml de Esche-
richia coli ou coliformes termotolerantes em água para 
consumo humano em toda e qualquer situação, incluindo 
fontes individuais, como poços, minas, nascentes, entre 
outras. Segundo resultados obtidos, na maioria das loca-
lidades, foram identificados altos valores de coliformes 
totais e Escherichia coli. As propriedades onde não foi 
detectada a presença dessas bactérias foram mostradas 
na tabela 6. Esses dados são preocupantes, pois indicam 
risco à saúde humana. Não se sabe ao certo as possíveis 
fontes de contaminação, porém pode-se presumir uma 

série de fatores que acabam por contribuir com essa con-
taminação, como, por exemplo, a falta de um sistema de 
tratamento de esgoto adequado; a criação de animais 
próximos às margens do rio, como observado em alguns 
locais ou até mesmo a falta de uma tampa adequada nas 
cisternas.

A seguir, estão os resultados referentes às análises 
das águas superficiais, coletadas na bacia do Ribeirão São 
João, nos meses de janeiro, abril, maio e junho de 2012. 
Esses resultados foram analisados conforme a Resolução 
nº 357/2005 do CONAMA.

• Dureza

•  Escherichia coli 

Épocas Meses
Bar do 

Dito
(torneira)

Faz. Boa Sorte 
(torneira)

Faz. Pedro 
Barros 

(cisterna)

Faz. Pedro 
Barros 

(torneira)

Faz. Sebastião 
Mineiro 

(cisterna)

Faz. Vista 
Alegre 

(cisterna)

Chuvosa
Janeiro 6,6 4,8 12,7 10,7 24 14,8

Abril 20 9 8 19 24 25

Seca
Junho 3,30 3,19 3,83 3,93 5,21 11,06

Julho 10 0 0 11,5 20,5 23,5

Épocas Meses
Bar do 

Dito
(torneira)

Faz. Boa Sorte 
(torneira)

Faz. Pedro 
Barros 

(cisterna)

Faz. Pedro 
Barros 

(torneira)

Faz. Sebastião 
Mineiro 

(cisterna)

Faz. Vista 
Alegre 

(cisterna)

Chuvosa
Janeiro 34,1* 1732,9* 13,0* 37,3* 2419,6* 1553,1*

Abril <1 <1 4,1* 10,7* 1,0 <1

Seca
Junho 2419,6* 83,0* 2419,6* 60,5* 1732,9* 770*

Julho 80,0* - 60,5* - - 15,5*

(-) Não determinado.
* Fora do limite estabelecido pela Portaria 2914/2011.
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•  pH

•  Condutividade 

•  Sólidos totais dissolvidos (STD)

Tabela 11 - Resultados dos valores de pH das águas superficiais, entre as estações de amostragem no Ribeirão 
São João, durante o período chuvoso (janeiro e abril/12) e seco (junho e julho/12).

Tabela 12 - Resultados da condutividade das águas superficiais, entre as estações de amostragem no Ribeirão 
São João, durante o período chuvoso (janeiro e abril/12) e seco (junho e julho/12).

Tabela 13 - Resultados dos sólidos totais dissolvidos, das águas superficiais, entre as estações de amostragem no 
Ribeirão São João, durante o período chuvoso (janeiro e abril/12) e seco (junho e julho/12).

Épocas Meses
Bar do 

Dito
(torneira)

Faz. Boa Sorte 
(torneira)

Faz. Pedro 
Barros 

(cisterna)

Faz. Pedro 
Barros 

(torneira)

Faz. Sebastião 
Mineiro 

(cisterna)

Faz. Vista 
Alegre 

(cisterna)

Chuvosa
Janeiro 7,71 7,30 7,27 7,40 7,28 1553,1*

Abril 7,63 - ¬¬- 6,90 7,17 <1

Seca
Junho 7,50 7,24 7,25 7,32 7,12 770*

Julho 9,07 8,41 7,90 8,22 8,04 15,5*

(-) Não determinado.

(-) Não determinada.

De acordo com a Resolução nº 357/2005, as 
amostras, em todos os meses, não excederam o va-

lor de pH permitido pela Resolução, que é de 6,0 a 
0,9.

Os sólidos totais dissolvidos, em todas as 
amostras, estão dentro do padrão estabelecido pela 

Resolução, uma vez que o valor máximo permitido é 
de 500 mg/L.

Épocas Meses EHS1 EHS2 EHS3 EHS4 EHS5

Chuvosa Janeiro 15 36 43 28 40

Abril 13 - 29 25 29

Seca Julho - - - - -

Julho 12 2 23 21 22

Épocas Meses EHS1 EHS2 EHS3 EHS4 EHS5

Chuvosa Janeiro 0,010 0,024 0,029 0,019 0,026

Abril 0,009 - 0,020 0,017 0,019

Seca Junho 0,019 0,024 0,018 0,012 0,017

Julho 0,008 0,015 0,016 0,014 0,015
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•Turbidez

• Alcalinidade

• Dureza

• Cloreto

Tabela 14 - Resultados referentes à turbidez das águas superficiais, entre as estações de amostragem no Ribei-
rão São João, durante o período chuvoso (janeiro e abril/12) e seco (junho e julho/12).

Tabela 15 - Resultados da alcalinidade das águas superficiais, entre as estações de amostragem no Ribeirão São 
João, durante o período chuvoso (janeiro e abril/12) e seco (junho e julho/12).

Tabela 16 - Resultados da dureza das águas superficiais, entre as estações de amostragem no Ribeirão São João, 
durante o período chuvoso (janeiro e abril/12) e seco (junho e julho/12).

Tabela 17 - Resultados dos cloretos presentes nas águas superficiais, entre as estações de amostragem no Ribei-
rão São João, analisadas durante o período chuvoso (janeiro e abril/12) e seco (junho e julho/12).

Épocas Meses EHS1 EHS2 EHS3 EHS4 EHS5

Chuvosa Janeiro 3 8,3 13,6 9,6 12,6

Abril 2,6 - 91 8,9 15,1

Seca Junho - - - - -

Julho 0 2,9 8,0 7,5 8,6

Épocas Meses EHS1 EHS2 EHS3 EHS4 EHS5

Chuvosa Janeiro 23,75 30,5 33 114 40

Abril 16,05 21,7 30,45 19,3 22,95

Seca Junho 14 15 18 94 18

Julho 7,4 9,9 10,4 54 10,4

Épocas Meses EHS1 EHS2 EHS3 EHS4 EHS5

Chuvosa Janeiro 5,6 14,6 17,70 91,3 17,6

Abril 9 15 17,70 13 14

Seca Junho 3,83 4,25 3,83 4,36 3,62

Julho 13 13 15 84 0,9

Épocas Meses EHS1 EHS2 EHS3 EHS4 EHS5

Chuvosa Janeiro 8,08 17,76 8,93 7,13 9,04

Abril 2,13 1,81 3,19 1,60 1,60

(-) Não determinado.

O parâmetro turbidez para águas superficiais, de 
acordo com a Resolução, é permitido até 100 UNT. Por-

tanto, esse parâmetro se manteve dentro do padrão, em 
todas as propriedades, durante os quatro meses.
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Seca Junho 16 14 17 83 17

Julho 3,19 2,77 3,51 3,51 2,77

Para cloreto, o limite estabelecido é de 250 mg/L 
CL. Então, ao comparar os dados, pode-se perceber que 

nenhuma estação ultrapassou o valor máximo permitido, 
em nenhum dos meses da campanha.

A Resolução diz que, para todos os usos, exceto 
para uso de recreação de contato primário, não deverá 
ser excedido um limite de 200 Escherichia coli (coliformes 
termotolerantes) por 100 mililitros. A partir dos resulta-
dos, pode-se observar que, durante os meses de janeiro 

e junho, todas as estações ultrapassaram os limites esta-
belecidos pela Resolução. Em abril, todas as estações se 
mantiveram dentro do padrão e, em julho, todas apresen-
taram alto índice de Escherichia coli, exceto na estação 
EHS3.

Com a realização deste subprojeto, foi possível ve-
rificar que as áreas rurais, por serem mais afastadas dos 
centros das cidades, não possuem água com boa qualida-
de para o consumo humano, uma vez que a água consumi-
da é retirada de poços, cisternas ou de rios e não recebem 

o tratamento adequado. As análises feitas ao longo da ba-
cia do Ribeirão São João mostram que há uma grande ne-
cessidade de se monitorar a qualidade da água da região 
devido ao alto valor de Escherichia coli, que se apresentou 
tanto nas águas subterrâneas como nas superficiais.

• E. coli

Tabela 18 - Resultados das análises de Escherichia coli nas águas superficiais, entre as estações de amostragem 
no Ribeirão São João, durante o período chuvoso (janeiro e abril/12) e seco (junho e julho/12).

Épocas Meses EHS1 EHS2 EHS3 EHS4 EHS5

Chuvosa Janeiro 325,5* 547,58* 579,4* 1119,9* 578,4*

Abril 2,0 <1 78,3 <1 <1

Seca Junho 1119,9* 325,5* 547,5* 325,5* 579,4*

Julho 209,8* 1119,9* 83,0 770* 1203,3*

*Fora do limite estabelecido pela Resolução 357 de março de 2005 do CONAMA.
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IntroDução
A confiabilidade da previsão numérica, além dos 

modelos físicos e matemáticos e dos recursos computa-
cionais, depende essencialmente de uma correta repre-
sentação das condições iniciais, a partir das quais a previ-
são é feita. A definição dessas condições iniciais é obtida 
por meio de estações de observação e coleta de dados em 
superfície, distribuídas por todo o globo terrestre, separa-
das entre si por distâncias de poucas centenas de quilô-
metros, operando a intervalos de tempo preestabelecidos 
internacionalmente (OLIVEIRA, 2006). 

Portanto, o monitoramento das condições médias 
da atmosfera, aliado à avaliação estatística da simulação 
do modelo Weather Research and Forecasting (WRF), que 
compõe o SIMETO, Sistema Meteorológico do Tocantins, 
torna-se importante devido à sua contínua utilização na 
previsão de tempo para os 139 municípios do Tocantins. 
É imprescindível utilizar ferramentas para a avaliação e a 
manutenção da confiabilidade da previsão de tempo pela 
modelagem numérica que é realizada diariamente. 

O modelo Weather Research and Forecasting (WRF) 
é um sistema de previsão numérica de mesoscala de últi-
ma geração, criado para proporcionar previsões operacio-
nais e necessidades da pesquisa atmosférica. Representa 
uma evolução do modelo MM5. Os esforços no sentido de 
desenvolver o WRF se somaram a partir da colaboração 
entre várias entidades: National Center for Atmospheric 
Research (NCAR), National Oceanic and Atmospheric Ad-
ministration, National Centers for Environmental Predic-
tion (NCEP), Forecast Systems Laboratory (FSL), Air Force 
Weather Agency (AFWA), Naval Research Laboratory, 
Oklahoma University e Federal Aviation Administration 
(FAA) (COSTA, 2006).  

Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo 
principal avaliar estatisticamente as variáveis meteoroló-
gicas: precipitação e temperatura (média, máxima e mí-
nima), a partir das simulações realizadas pelo modelo de 
previsão numérica de tempo – Weather Research and Fo-
recasting (WRF), para o estado do Tocantins. 

mAterIAL e mÉtoDos

O trabalho foi desenvolvido no Núcleo Estadual de 
Meteorologia e Recursos Hídricos – NEMET/RH, utilizando 
-se dados climatológicos pertencentes ao Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (INMET) e dados gerados pelo modelo 
WRF relativo ao período de julho de 2011 a junho de 2012.

A avaliação ocorreu com o acompanhamento diário 
das variáveis meteorológicas simuladas e dos dados obser-
vados nas estações meteorológicas automáticas de super-
fície. As estações automáticas utilizadas são apresentadas 
na tabela 1.

Tabela 1 - Localização das estações meteorológicas automáticas no estado do Tocantins.

Código Estação Latitude
(décimos de grau, º)

Longitude (déci-
mos de grau, º)

Altitude 
(metros)

A009 Palmas -10,1 -48,18 280

A010 Paranã -12,55 -47,83 275

A018 Peixe -12,01 -48,55 242

A019 Gurupi -11,45 -49,03 287

A020 Pedro Afonso -8,96 -48,18 189

A021 Araguaína -7,20 -48,23 226
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A análise das variáveis meteorológicas simuladas 

pelo WRF, utilizando-se os dados climáticos observa-
dos, foi realizada a partir da aplicação das ferramentas 
estatísticas: raiz do erro quadrado médio (REQM), erro 
médio absoluto (EMA) e variância (VAR) para tempe-

ratura (máxima, média e mínima). Para precipitação 
foram utilizados: hit hate (H), treat score (TS), proba-
bility of detection (POD), false alarm rate (FAR), índice 
de acerto com chuva (IR), BIAS e índice de acerto sem 
chuva (IS).

Erro médio absoluto (EMA)

Erro médio aritmético (Deriva)

Raiz do erro quadrático médio (REQM)

Variância (VAR)

O EMA pode ser interpretado como a magnitude do 
erro da previsão em determinado período de tempo, pois 

considera o módulo do desvio entre o valor previsto e o 
observado para uma quantidade N de previsões.

A deriva mostra a tendência sistemática das previ-
sões, ou seja, se a deriva for maior que zero na média, as 

previsões estão sendo superestimadas, enquanto que, se 
for menor do que zero, as previsões estão subestimadas.

 O Erro Médio Quadrático é o quadrado dos valo-
res médios dos desvios entre previsto e observado. Como 
os valores são elevados ao quadrado, costuma-se tirar a 

raiz para ficar na mesma unidade do erro médio absoluto. 
O REQM é mais sensitivo quanto maior for o desvio e se 
aproxima de zero quanto melhor a previsão.

A variância é uma medida estatística comum que mos-
tra a dispersão em torno da média. A variância dos valores 
previstos e a variância dos valores observados são calculadas 

separadamente e sua comparação é útil para verificar se as 
previsões estão acompanhando a variabilidade das observa-
ções. Então, faz-se a comparação das duas variâncias.

A precipitação foi analisada segundo critérios de 
erro ou acerto da previsão, baseando-se na ocorrência ou 
não do evento de chuva. Para tanto, são definidas as se-
guintes categorias: o modelo previu chuva e ocorreu no 

ponto de verificação (a); o modelo previu chuva no ponto 
e não ocorreu (b); o modelo não previu chuva no ponto 
e ocorreu (c); o modelo não previu chuva no ponto e não 
ocorreu (d).

Sendo: Tpr o valor previsto; Tobs o valor observado; N o tamanho da série ou número de medidas do erro.
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Tabela 2 - Tabela de contingência: verificação da ocorrência ou não da previsão de chuva.

Tabela de Contingência
Observação

Chuva Não chuva

Previsão
Chuva a B

Não chuva c D

Conforme a tabela 2, são definidos os seguintes índices de avaliação para a ocorrência ou não ocorrên-
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cia de precipitação prevista:

Hit hate (H)

Threat score (TS)

Probability of detection (POD)

False alarm rate (FAR)

BIAS

Índice de acerto com chuva (IR)

Índice de acerto sem chuva (IS)

É um dos mais diretos e intuitivos índices, pois leva 
em conta a ocorrência ou não do evento, ou seja, considera 

que ocorra chuva e não chuva equivalentemente no período 
de avaliação.

O Threat Score é utilizado, principalmente, quan-
do a ocorrência de chuva é significativamente menor 
que a de não chuva. Pode ser considerado como um Hit 

Rate, depois de removidas as previsões corretas de não 
chuva. Quanto mais próximo da unidade, melhor a pre-
visão.

O POD é a relação do evento de chuva prevista cor-
retamente com os eventos previstos correta ou incorreta-

mente. Ou seja, mostra o desempenho de detecção da chu-
va. A melhor previsão ocorre quando o POD for igual a um.

O False-Alarm Rate nada mais é do que a proporção 
de previsões de ocorrência de chuva que na verdade não 

ocorreu, por isso o termo False Alarm. Quanto mais próxi-
mos de 1 for o valor de FAR, pior é a previsão de chuva.

O BIAS é a razão simples das previsões de chuva com 
as chuvas observadas, porém não é uma medida de pre-
cisão. Ele indica se as previsões estão apresentando mais 

casos em que a previsão superestima (BIAS > 1) ou mais 
casos em que a previsão subestima (BIAS < 1) a ocorrência 
de precipitação num determinado período.

 O IR mostra a percentagem de acerto em 
função dos eventos de ocorrência de chuva. Quan-

to melhor forem as previsões, o IR se aproxima de 
100%.

O IS é a percentagem de acerto dos even-
tos de não chuva. Quando o IS fica perto de 

100%, a previsão da não ocorrência de chuva é 
melhor.

n
daH +
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resuLtADos e DIsCussão

A seguir são apresentados os resultados das 
variáveis meteorológicas temperatura e precipitação 
para as localidades de: Araguaína, Gurupi, Palmas, 
Paranã, Pedro Afonso e Peixe, relativos ao período 
de julho de 2011 a junho de 2012 de acordo com a 
simulação do modelo WRF de resolução 9x9 km.

 Pode-se observar, pela tabela 3, que o índice 
EMA avaliou o modelo entre 1,35 e 2,05, com má-

ximo no município de Palmas e mínimo em Pedro 
Afonso; enquanto o BIAS, que mostra a tendência 
sistemática das previsões, variou entre -0,94 e 1,44, 
superestimando em Araguaína, Palmas e Pedro 
Afonso e subestimando nas demais regiões; e a Raiz 
do Erro Quadrado Médio (REQM) variou entre 1,68 
e 2,35, com máximo em Palmas e mínimo em Pedro 
Afonso.

Na tabela 4, o índice EMA variou no intervalo de 2,28 
e 3,63, com máximo em Gurupi e mínimo em Pedro Afonso, 
apresentando um erro considerável; enquanto o BIAS variou 

entre -2,83 e 0,05, superestimando em Pedro Afonso e su-
bestimando nas demais localidades; e o REQM variou entre 
2,82 e 3,87, com máximo em Gurupi e mínimo em Araguaína.

Na tabela 5, pode-se observar que o índice EMA va-
riou entre 1,88 e 4,76, com máximo em Palmas e mínimo 
em Pedro Afonso e Peixe; enquanto o BIAS variou entre 1,20 

e 4,75, superestimando em todas as regiões do estudo; e o 
REQM variou entre 2,13 e 5,10, com máximo em Palmas e 
mínimo em Gurupi.

Tabela 3 - Estatística do desempenho do modelo WRF para a temperatura média nas seis localidades da área 
de estudo

Tabela 4 -  Estatística do desempenho do modelo WRF para a temperatura máxima nas seis localidades da área 
de estudo

Tabela 5 -  Estatística do desempenho do modelo WRF para a temperatura mínima nas seis localidades da área 
de estudo

Municípios EMA BIAS REQM VAR obs. VAR prev.

Araguaína 1,41 0,81 1,70 0,60 1,47

Gurupi 1,79 -0,94 1,96 1,14 1,74

Palmas 2,05 1,44 2,35 0,96 2,61

Paranã 1,67 -0,65 1,89 1,23 2,02

Pedro Afonso 1,35 0,29 1,68 0,76 1,97

Peixe 1,90 -0,76 2,17 1,20 2,30

Municípios EMA BIAS REQM

Araguaína 2,31 -0,32 2,82

Gurupi 3,63 -2,83 3,87

Palmas 2,66 -1,15 3,00

Paranã 3,32 -2,07 3,67

Pedro Afonso 2,28 0,05 2,90

Peixe 3,27 -1,85 3,66

Municípios EMA BIAS REQM

Araguaína 2,58 2,43 2,76

Gurupi 1,94 1,53 2,13

Palmas 4,76 4,75 5,10

Paranã 2,30 2,03 2,50

Pedro Afonso 1,88 1,62 2,24

Peixe 1,88 1,20 2,14
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Na Tabela 6, encontram-se os resultados estatísticos 

do desempenho do modelo WRF, referente à simulação da 
variável meteorológica precipitação pluvial. Verificou-se que 
o índice FAR variou no intervalo de 0,27 a 0,58, determinan-
do, para todos os municípios, um “falso alarme” de chuva 
que não ocorreu nessas localidades. Para o índice BIAS, que 
indica se as previsões estão apresentando mais casos de 
ocorrência ou não, analisando se o modelo está superesti-
mando ou subestimando as previsões, pode-se observar, por 
meio do intervalo, em que ocorreu a máxima de 2,27 em 
Peixe e mínima de 1,59 em Pedro Afonso, que o modelo su-
perestimou a precipitação em todas as localidades. O índice 

POD relaciona os eventos de chuva prevista corretamente 
com os eventos previstos correta e incorretamente, confir-
mando uma boa qualidade do modelo, pois variou entre 0,88 
e 0,97, com máximo em Palmas e mínimo em Paranã. No ín-
dice IR, que representa o acerto em relação à ocorrência de 
chuva, verificou-se a variação entre 0,48 e 0,76, o que indica 
que o modelo ainda precisa de ajustes, pois se trata de um 
resultado razoável, o que também pode ser verificado pela 
análise do intervalo do índice TS. Entretanto o índice IS que 
é a percentagem de acerto dos eventos de não chuva variou 
no intervalo de 0,60 e 0,89, mostrando uma melhora na re-
presentação das condições atuais de tempo.

O presente trabalho também foi realizado dentro dos 
mesmos parâmetros para o período de julho de 2010 a ju-
nho de 2011, sendo possível observar a variação dos índices 
estatísticos relacionados às variáveis meteorológicas tempe-
ratura (média, máxima e mínima) e precipitação para as seis 
localidades do estudo. 

Seguem os gráficos para análise comparativa dos 
índices Erro Médio Absoluto (EMA) e Erro Médio Aritméti-
co (BIAS) da variável temperatura, dada a importância dos 
mesmos para avaliar a confiabilidade e a precisão dos dados 
observados pelo modelo de escala regional de previsão de 
tempo. 

Tabela 6 -  Estatística do desempenho do modelo WRF para a precipitação nas seis localidades da área de estudo

Municípios FAR BIAS IR H TS POD IS

Araguaína 0,42 2,05 0,55 0,69 0,56 0,92 0,76

Gurupi 0,36 1,61 0,62 0,78 0,63 0,95 0,89

Palmas 0,27 1,77 0,76 0,76 0,77 0,97 0,60

Paranã 0,58 1,76 0,48 0,64 0,39 0,88 0,81

Pedro Afonso 0,27 1,59 0,68 0,75 0,70 0,90 0,67

Peixe 0,36 2,27 0,60 0,70 0,62 0,94 0,72
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Figura 1 - Gráfico comparativo dos índices Erro Médio Absoluto (EMA) para a variável temperatura média durante o 
período de estudo
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Figura 2 - Gráfico comparativo dos índices Erro Médio Aritmético (BIAS) para a variável temperatura média durante o 
período de estudo

Figura 3 - Gráfico comparativo dos índices Erro Médio Absoluto (EMA) para a variável temperatura máxima durante o 
período de estudo
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Figura 4 - Gráfico comparativo dos índices Erro Médio Aritmético (BIAS) para a variável temperatura máxima durante o 
período de estudo

Figura 5 - Gráfico comparativo dos índices Erro Médio Absoluto (EMA) para a variável temperatura mínima durante o perí-
odo de estudo
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Figura 6 - Gráfico comparativo dos índices Erro Médio Aritmético (BIAS) para a variável temperatura mínima durante o 
período de estudo

Figura 7 - Gráfico comparativo dos índices probability of detection (POD) para a variável precipitação durante o período de 
estudo
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Para a variável precipitação serão representados os 
índices POD (probability of detection), IS (índice de acerto 

sem chuva) e IR (índice de acerto com chuva) conforme 
figura 7.
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Figura 8 - Gráfico comparativo dos Índices de acerto sem chuva (IR) para a variável precipitação durante o período de 
estudo.

Figura 9 - Gráfico comparativo dos Índices de acerto com chuva (IS) para a variável precipitação durante o período de 
estudo

0.90
0.84

0.75

0.86
0.80 0.83

0.76

0.89

0.60

0.81

0.67
0.72

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

Araguaína Gurupi Palmas Paranã Pedro Afonso Peixe

Precipitação - Índice de acerto com chuva (IS)

IS 2010/2011

IS 2011/2012



186

Ciências Exatas
ConCLusÕes

reFerÊnCIAs

1. Os índices estatísticos relacionados às variáveis 
meteorológicas, à temperatura (média, máxima e mínima) 
e à precipitação ainda indicam que deve haver ajustes na 
parametrização do modelo, possibilitando maior confia-
bilidade, por tratar-se de um modelo de escala regional.

2. Em relação à temperatura máxima, verificou-se 
um erro significativo dos dados previstos pelo modelo 
indicado pelos índices EMA e BIAS, enquanto na tempe-
ratura mínima e na precipitação o modelo está superes-
timando em todas as localidades, apresentando índices 

razoáveis para a percentagem de acerto em função dos 
eventos de ocorrência de chuva e resultados satisfatórios 
para percentagem de acertos de não chuva.

3. De forma geral, a constante variação dos índices 
avaliados mostra o potencial do modelo em acompanhar 
as tendências da variabilidade, bem como o início e o fim 
do regime pluviométrico.

4. A utilização do modelo na região do estudo se 
mostrou satisfatória tanto para o período chuvoso como 
para o período seco.
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IntroDução
Os sistemas de banco de dados tiveram origem no 

final da década de 50 e início da década de 60, em grande 
parte pelas pesquisas e desenvolvimentos da IBM Corpora-
tion. Muitos desses desenvolvimentos visavam a atender às 
necessidades de negócios, dos militares, do governo e de 
instituições educacionais, que eram organizações complexas 
com dados complexos e com necessidades de informações. 

Segundo Elmasri e Navathe (2005), “um modelo de 
dados é um conjunto de conceitos que podem ser usados 
para descrever a estrutura e as operações em um banco de 
dados”. Criar um modelo, portanto, requer uma série de 
providências como a sugerida por Ramakrishnan e Gehrke 
(apud MAGALHÃES, 2005).

Modelar uma realidade começa em responder a uma 
série de perguntas, a começar de: “quem faz o quê?”. O 
profissional que conhece o problema e seus componentes, 
rapidamente relaciona agentes, suas respectivas ações e as 
relações entre eles, sendo possível descrever a estrutura e 
as operações necessárias para que se possa armazenar de 
maneira ótima todas as informações relativas a um deter-
minado contexto. Entende-se por maneira ótima aquela em 

que os dados são úteis para os processos a que se destina, 
sem redundância, de rápido acesso às principais informa-
ções, com baixo custo computacional e espaço em disco re-
querido para armazenamento.

O projeto “Conservação e preservação de recursos 
naturais na sub-bacia do ribeirão São João: uma proposta 
de participação comunitária no processo de gestão ambien-
tal”, desenvolvido pela Unitins por meio de convênio com a 
PETROBRAS AMBIENTAL, previu a criação de um Banco de 
Dados Georreferenciado, aplicando técnicas de um Sistema 
de Informações Geográficas (SIG). Nesse contexto, a ado-
ção de um SIG desde o começo da execução dos trabalhos 
permitiria a elaboração de um Banco de Dados conveniente 
do ponto de vista econômico, técnico e operacional, porém 
essa proposta precisa efetivamente ser concluída e atuali-
zada, tendo em vista a evolução das atividades humanas na 
região.

O objetivo principal de um SIG é a integração de in-
formações de diversas origens, descrever e analisar relações 
para fazer previsões, por meio de uso de modelos, como no 
exemplo da imagem abaixo.

 

Socioambiental (usos, rede viária, elétrica)

Cobertura vegetal

Solos

Hidrologia

Geomofologia

Geologia

Figura 1: Exemplo das 
camadas no SIG
Fonte: ESRI (2006)
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A necessidade de integração de dados espaciais com 

dados convencionais foi uma preocupação posterior ao de-
senvolvimento das ferramentas SIG.  A essa necessidade 
deve-se à existência de diferentes arquiteturas de bancos 
de dados geográficos. Essa integração é importante, senão 
fundamental, porque permite análise conjunta de vários ti-
pos de informações e onde elas ocorrem no espaço (SILVA, 
2002).

Os dados espaciais são elementos definidos pelas 
variáveis x, y e z, possuem localização no espaço (pontos / 
áreas do terreno) e estão relacionados a determinados Sis-
temas de Coordenadas (ex. Universal Transverso de Mer-

cator, latitude e longitude) e a um Sistema Geodésico (ex. 
SAD 69, Córrego Alegre, SIRGAS 2000), aos quais podem 
ser associadas infinitas características (atributos).  

O objetivo geral da pesquisa é atualizar o Banco de 
Dados Georreferenciados – BDGEO da Bacia Hidrográfica 
do Ribeirão São João disponibilizando dados para o poder 
público, instituições públicas e privadas e a comunidade em 
geral como contribuição ao processo de gestão ambiental 
da Bacia do Ribeirão São João. Os objetivos específicos são: 
inserir na base de dados do Projeto São João e disponibili-
zar esses mapas e os da base de dados em arquivos de fácil 
visualização aos usuários através de softwares livres.

A atualização das estruturas contidas no banco de 
dados do projeto “Conservação e preservação de recursos 
naturais na sub-bacia do ribeirão São João: uma proposta 
de participação comunitária no processo de gestão am-
biental” foi embasada no modelo lógico, de acordo com 
o fornecimento de dados obtidos a partir das abordagens 
dos pesquisadores da Unitins.

O trabalho foi realizado no Núcleo Estadual de Me-
teorologia e Recursos Hídricos – NEMET/RH. A área de 
estudo foi na Bacia do Ribeirão São João, com uma área 
de aproximadamente 291,14 km2 abrangendo os municí-
pios de Palmas e Porto Nacional, entre as longitudes de 
48º28’56’’ a 48º4’37’’, e latitudes de 10º29’1’’ a 10º0’37’’ 
com projeção UTM/SAD69, zona 22 sul.

A estruturação do banco de dados esteve voltada 
para facilitar a manipulação e a disseminação de dados 
pelos pesquisadores, demais agentes interessados e comu-
nidade. A atualização dos dados foi estruturada em leyers 
por meio de formato Shape file, utilizando-se o software 
ESRI, armazenando tanto informações espaciais quanto al-
fanuméricas.

A disponibilização dos dados em arquivos foi gerada 
a partir do aplicativo ArcView, possibilitando a qualquer 
usuário fácil visualização, por meio do uso de softwares 
livres. A organização e o funcionamento do Banco de Da-
dos Georreferenciado foram realizados estruturando-se o 
Geodatabase, que englobou os feature datasets e as ta-
belas e em outro nível, os feature datasets que englobou 
o feature class, como um conjunto e seus subconjuntos, 
dispostos conforme seus objetivos, tendo em vista que o 
formato Shape file não suportar relacionamentos. Portan-
to, a base foi modelada de forma a se adequar ao produto 
final. 

Para constituição do Geodatabase, foi utilizado o 
Access. O arquivo foi formado por dois Feature datasets: 
“Base Cartográfica” e “Informações Ambientais”, além de 
conter um Raster Catalog que teve como função o arma-
zenamento das imagens georreferenciadas da Bacia do 
Ribeirão São João. 

As informações inseridas no banco de dados se re-
lacionam entre si, seguindo ordem lógica e subordinada à 

escala de trabalho, a base para o armazenamento foi tra-
balhada em uma escala de 1: 180.000, construída a partir 
da base de dados da SEPLAN, e das imagens de satélite do 
Land Sat 5 (cedidas pelo INPE); Modelos digitais do terre-
no SRTM e informações coletadas em campo.

A inserção das informações no Banco de Dados da 
Bacia, como os resultados das pesquisas dos professores/
pesquisadores da Unitins que desenvolveram ou desen-
volvem estudos na área da Bacia do Ribeirão São João 
foram utilizadas técnicas de geoprocessamento na aqui-
sição desses dados, seja em formato de tabelas, digitali-
zação de mapas e/ou importação de arquivos shapefile.

Para a elaboração dos mapas, foi necessário o pré-
-tratamento da imagem de satélite, pois as bandas foram 
coletadas de forma individual. Após essa etapa, houve 
distorção espacial entre o banco de dados da SEPLAN e 
a imagem de satélite, os elementos de referência como 
estradas e limites de cursos d’água estavam fora do pa-
drão. Por isso, realizou-se o prévio georreferenciamento 
utilizando o princípio a plataforma Spring. Mas os resul-
tados obtidos perdiam consideravelmente a resolução, o 
que tornava a imagem imprópria para a fotointerpreta-
ção. Optou-se, então, por utilizar dois sistemas de infor-
mação geográfica o Spring e o ArcGis 9,3, pois, para geor-
referenciar a imagem de satélite, era necessário converter 
a imagem de formato TIF para formato GeoTif. Isso só foi 
possível com o auxílio do software Spring por meio do 
aplicativo Impima, após determinar a projeção geográfica 
como O Sistema Universal Transverso de Mercator (UTM) 
e o Sistema geodésico regional para América do Sul de 
1969 como o South American Datum (SAD).

 Utilizou-se, para o tratamento das imagens, o sis-
tema de informação geográfica ArcGis 9,3, que realizava 
a composição de bandas coloridas RGB necessárias para 
a fotointerpretação. Por meio da sobreposição das infor-
mações geográficas em forma de vetores, constatou-se 
que a marcação dos pontos de referência com o Arcgis 
aumentava a precisão e reduzia a distorção da imagem, o 
que contribuiu para a interpretação da imagem e a sobre-
posição dos dados vetoriais.

 Para elaboração do mapa de cobertura e uso do 

metoDoLoGIA
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solo, primeiramente se elaborou a comparação dos dife-
rentes valores de espectros de onda refletida para as di-

ferentes fitofisionomias do Cerrado emitidas pelo Satélite 
Land Sat 5 das bandas 3G 4R e 5G como mostra a tabela 1.

A partir dos dados coletados, estruturou-se o ban-
co de dados dividindo em camadas os dados vetoriais, al-
fanuméricos e dados matriciais. Com essas informações, 
foi possível confeccionar mapas relacionados à altimetria, 

declividade, geologia, geomorfologia, solos, hidrografia, 
estrutura viária e uso e cobertura do solo, que serviram 
como base para inserção dos resultados obtidos pelos 
pesquisadores nas diferentes áreas.

Tabela 1 - Chave de identificação das classes de cobertura e uso da terra no Norte do estado do Tocantins

resuLtADos e DIsCussão
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Figura 2 - Imagem LandSat 5 Bacia Ribeirão São João na passagem 17/09/2011

A bacia do Ribeirão São João localiza-se nas latitu-
des de 10º29’1’’ a 10º0’37’’ e longitudes de 48º28’56’’ a 
48º4’37’’ entre os municípios de municípios de Palmas e 
Porto Nacional. Apresenta forma alongada com o sentido 
de fluxo de Leste para Oeste desaguando no Lago do Rio 
Tocantins.

 A dimensão da bacia apresenta um perímetro de 

85,643 km, com comprimento axial de 32,192 km e com-
primento do Rio principal (Ribeirão São João) correspon-
de a 37,275 km.

Com a composição colorida de bandas sugeridas 
anteriormente, interpretaram-se oito diferentes classes 
encontradas da Bacia Ribeirão São João, como mostra a 
figura 3.
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 Figura 3 - Mapa de cobertura e uso do solo da Bacia Ribeirão São João

Observa-se que a Bacia Ribeirão São João está pou-
co antropisada, as áreas que têm maior porcentagem cor-
respondem ao Cerrado com 51,30% e Mata de encosta 
com 13,74%. Constata-se, então, que mais da metade da 
área da bacia está preservada, as áreas onde se verifica 
maior influência humana encontram-se dividas em pe-
quenas porções de terra, o que caracteriza a maior parte 
de essas áreas como zonas de agricultura familiar.

 Percebe-se, também, considerável valor das áre-
as expostas ou que sofreram algum tipo de degradação 
ambiental, valor correspondente a 6,99% das áreas. Ve-

rificou-se, pelo espectro eletromagnético da imagem de 
satélite, que a maior parte dessas áreas foram queimadas. 
As áreas que mais sofreram o ataque do fogo estão loca-
lizadas nas proximidades da TO-050, rodovia que liga os 
municípios de Palmas com Porto Nacional.

Nas fitofisionomias da mata riparia com 9,18% e 
Cerradão com 0,73%, constatou-se que houve uma re-
dução considerável. Segundo Dourado (2008), as áreas, 
em 2006, correspondiam a 13,6% para mata de galeria e 
1,42% para cerradão. Percebe-se uma redução considerá-
vel ao longo dos últimos seis anos.
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Tabela 2 - Valores das áreas de uso e ocupação

Área (km2) %

Cerrado 148,77 51,30%

Mata de encosta 39,846 13,74%

Pastagem 32,364 11,16%

Riparia 26,622 9,18%

Solo exposto/
Queimada

20,271 6,99%

Agricultura 16,008 5,52%

Corpos d’água 4,031 1,39%

Cerradão 2,117 0,73%

Figura 4 - Porcentagem das áreas de uso e ocupação do Ribeirão São João para o ano 2011

Para o mapa de altimetria e Declividade, foi utiliza-
da a imagem SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) 
de resolução 30 metros, em que primeiramente se trans-
formou a imagem raster em dados vetoriais na forma de 
linhas de cotas, com o objetivo de observar a distribuição 
de alturas nas margens da serra. Com isso, foi possível 
melhorar a identificação da mata de encosta ao sobrepor 

o shape cotas com a imagem do land Sat.
Para obter a altimetria, utilizou-se a ferramenta 

Hillshade do ArcGis, por meio da conversão da imagem 
SRTM em uma grade triangular TIM, extraiu-se a área da 
bacia onde se trabalharam oito diferentes tipos de cotas 
devido à variedade de altitudes presentes na região, como 
mostra a figura 5.
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Figura 5 - Mapa de Altimetria da Bacia Ribeirão São João 

Para o mapa de declividade, utilizaram-se as mes-
mas técnicas de transformação da imagem SRTM para 
grade triangular e, consequentemente, utilizou-se a 
ferramenta Slope para determinar a quantidade de in-

tervalos. A região da bacia ribeirão São João apresenta 
declividades superiores somente no contorno da serra 
com declividades maior ou igual a 40° como mostra a 
figura 6.

Figura 6 - Mapa de Declividade da Bacia Ribeirão São João 
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Figura 7 - Mapa de Hidrografia da Bacia Ribeirão São João

Figura 8 - Mapa de Geologia da Bacia Ribeirão São João

Percebe-se ampla distribuição dos córregos, o 
que caracteriza a bacia de tipo dendrítica de 5 ordem 
com 301 km de comprimento das redes de drenagem 
e 1,032 km/km2 de densidade de drenagem. Consta-

taram-se diferenciais consideráveis de fluxo ao longo 
da bacia. Em pontos da montante, observou-se maior 
vazão do que em pontos a jusante como mostra a figu-
ra 8.
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Figura 9 - Mapa de Geomorfologia da Bacia Ribeirão São João

Segundo Dourado (2008), as exposições do 
Complexo Granulítico Porto Nacional, na área da Ba-
cia do Ribeirão São João, são encontradas junto às 
nascentes dos córregos São João e São Joãozinho e 

às colinas e aos morrotes cristalinos; a associação de 
rochas supracrustais são encontradas na borda das 
serras do Carmo e São João e no vale do Ribeirão 
São João. 

Na bacia hidrográfica de São Joao, existem ba-
sicamente duas unidades morfoestruturais: o Pla-
nalto Residual do Tocantins e a Depressão Tocantins. 
O modelado da área representa um sistema orga-

nizado pela transição de superfície de aplainamen-
to, borda/encosta, terraços e planícies aluviais, o 
que representa planícies de inundação (DOURADO, 
2008).
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Figura 10 - Mapa de Solos da Bacia Ribeirão São João

Figura 12 - Mapa de infraestrutura viária da Bacia Ribeirão São João

Pela análise da figura 10, podemos concluir 
que o tipo de solo que predomina na região corres-

ponde ao Latossolo Vermelho-Amarelo seguido do 
Latossolo Vermelho-Escuro.  
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A atualização dos dados das vias da bacia foi co-

letada com auxílio de GPS e imagens de satélite do 
GeoEye disponíveis no Google Earth, onde se consta-
tou um total de 384,24 km de vias transitáveis dentro 
da bacia, das quais somente 7 km estão asfaltados e 

correspondem à rodovia TO-050. Outra via de maior 
fluxo situa-se centro da bacia com 25,48 km de ex-
tensa, via que vem do aterro sanitário de Palmas. As 
demais são vias alternativas para os habitantes da re-
gião.

As técnicas de processamento de dados geo-
gráficos e os sistemas de informação geográfica utili-
zados se mostraram eficientes para a atualização dos 
dados da bacia, apesar das limitações encontradas na 
obtenção dos dados, como a resolução da imagem de 
satélite de 30 m e as bases de informações vetoriais 
do Estado na escala de 1: 250.000. As informações co-
letadas em campo permitiram uma constatação dos 
dados previamente obtidos.

 Com a sobreposição da base criada e a consta-
tação das informações coletadas, possibilitou análise 
ambiental da região concluindo que:

1. boa parte das atividades extrativistas da bacia está 
relacionada à exploração mineira, como cerâmicas e 
extração de rochas graníticas;

2. as atividades agropecuárias se distribuem em pe-
quenas áreas ao longo da bacia, relacionadas princi-
palmente a pequenos produtores;
3. com a comparação entre os dados coletados em 
2006 e os atuais, constatou-se aumento das áreas ex-
postas afetadas por queimadas e redução das fitofi-
sionomias como Mata de galeria e Cerradão;
4. as vias de acesso alternativas não pavimentadas 
aumentaram consideravelmente ao se comparar com 
a base de dados de 2007, totalizando 384,24 km de 
vias transitáveis dentro da bacia, implantadas sem 
prévio estudo, cortando muitas vezes cursos d’água e 
aumentando o escoamento superficial, o que provoca 
perda das camadas superficiais de maior fertilidade e, 
consequentemente, a aceleração dos processos ero-
sivos.   
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IntroDução

Nas últimas décadas, diversas pesquisas apontam 
variações temporais na taxa de radiação solar (STANHILL; 
KALMA, 1995; STANHILL; COHEN, 1997). Essas pesqui-
sas verificaram que as taxas de radiação solar incidente 
na superfície terrestre estariam declinando de maneira 
acentuada a partir de 1950. Esse decréscimo da radiação 
solar que chega à superfície da Terra tanto pelos raios 
solares diretos como pela radiação solar difusa, anos 
mais tarde, foi denominado por Stanhill e Cohen (2001) 
de Global dimming. Entretanto os estudos mais recentes 
(PHILIPONA et al., 2004; CHARLSON et al., 2005) suge-
rem a ausência do dimming a partir da década de 90, em 
diversas partes do globo. 

Silva (2008), ao analisar a variabilidade da radia-
ção solar por meio das análises dos dados de reanálises 
do NCEP/NCAR de 1948 a 2006 do Nordeste do Brasil, e 
dados observados de 1975 a 2006 de duas localidades 
do Nordeste do Brasil, verificou reduções acentuadas no 
saldo de radiação, diferença entre a radiação de ondas 
longas e curtas sobre a região entre 1948 e 1987 e au-
mento dessas variáveis a partir de 1988.  

Todas essas pesquisas alertam para as variações 
e consequências que esses resultados podem acarretar 
sobre o clima, designadamente sobre o ciclo hidrológico, 
temperatura do ar superfície, precipitação e nas taxas 
evaporativas. As recentes pesquisas sobre a variabilida-
de temporal da evaporação já indicam variabilidade tem-
poral da evaporação em várias partes do globo, como 
Thomas (2000) na China, Cohen et al. (2002) em Israel e 
Silva (2004) no Nordeste do Brasil. Esses autores atribuí-
ram esses resultados às variações temporais da radiação 
solar, pois a radiação solar está estreitamente relaciona-
da à evapotranspiração.

A evaporação é um componente importante do ci-
clo hidrológico e influencia na disponibilidade da água, 
particularmente para a agricultura. As informações quan-

titativas da evapotranspiração são importantes para a 
avaliação da severidade, da distribuição e da frequência 
dos déficits hídricos, elaboração de projetos e manejo de 
sistemas de irrigação e drenagem.

Outro fato importante sobre a evapotranspiração 
é a variabilidade climática que pode ter impacto crucial 
na evaporação e na disponibilidade de água. Assim, a 
identificação das variações na taxa evaporativa, em res-
posta às mudanças das ocorrências climáticas, também 
pode ajudar a quantificar os impactos potenciais que 
ocorrem com a variabilidade climática na evaporação.

 A Bacia Hidrográfica dos rios Tocantins e Araguaia 
é a maior do País, com uma área superior a 1 milhão 
km2, representando 11% do território nacional. A região 
caracteriza-se pela presença de dois importantes biomas 
- Floresta Amazônica, que corresponde a 35% da área to-
tal, e Cerrado, que ocupa os 65% restantes.

A área de abrangência da Bacia Tocantins/Ara-
guaia tem sua economia baseada, principalmente na 
pecuária de corte, na agricultura e, atualmente, na fru-
ticultura. E, mesmo diante das grandes potencialidades 
existentes, o crescimento da economia e do desenvolvi-
mento da sociedade ainda esbarra em obstáculos fun-
damentais, como a falta de políticas públicas, suporte, 
maiores investimentos em tecnologias e conhecimentos 
que possam subsidiar a cadeia produtiva dessa região, 
principalmente na atividade agrícola.

Considerando a importância da evapotranspiração 
para a área da Bacia Araguaia/Tocantins, este trabalho 
tem como objetivo avaliar a variabilidade temporal da 
evapotranspiração de referência (ETo). Pela análise com-
parativa entre os dados de Reanálise do National Center 
for Environmental Prediction/National Center for Atmos-
pheric Research (NCEP/NCAR), também é possível ava-
liar a presença do efeito Global dimming na região de 
estudo.

mAterIAL e mÉtoDos

A Região da Bacia Hidrográfica do Tocantins-Ara-
guaia tem grande potencialidade para a agricultura ir-

rigada. Nessa região, a biodiversidade é marcante por 
apresentar os biomas Floresta Amazônica, ao norte e no-
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roeste, e Cerrado, nas demais áreas. Grande parte da ba-
cia localiza-se na região Centro-Oeste, desde as nascentes 
dos rios Araguaia e Tocantins até a sua confluência e daí a 
jusante adentra na região Norte até a sua foz (ANA, 2012).

Este estudo está sendo desenvolvido no Núcleo 
Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos, e foi 
divido em três etapas: a) primeiramente, utilizando o 
software GrADS, foi dividido em 48 pontos de grade da 
área de estudo e estimou-se a evapotranspiração de re-
ferência (ETo) pelo método de Ivanov (Equação 1), por 
meio dos dados de temperatura e umidade relativa do 
ar do National Center for Environmental Prediction/Na-
tional Center for Atmospheric Research (NCEP/NCAR), e 
aplicou-se a análise estatística para cada ponto de grade 
que compreende a região da Bacia Hidrográfica do To-

cantins/Araguaia (Figura 1), obtendo o comportamento 
temporal da evapotranspiração anual; b) na segunda 
etapa, que está em andamento, determinou-se a evapo-
transpiração de referência por meio dos dados horários 
do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), para 
o período de 1970 a 2010. Até o presente momento, 
verificou-se a consistência das séries de dados e deter-
minaram-se as médias diárias, mensais e anuais dos da-
dos vindos do INMET para, posteriormente, estimar-se 
a evapotranspiração de referência (ETo) de superfície e 
aplicar-lhes a análise estatística aos dados.

A estimativa diária da evapotranspiração de refe-
rência (ETo) foi calculada pelas parametrizações propos-
tas por Jessen (1973) e adaptada por Back (2008), como 
mostra a Equação (1):

A avaliação da tendência da série temporal da eva-
potranspiração foi feita por meio do teste de Mann-Kendall 
(MANN, 1945), recomendado pela Organização Meteoroló-
gica Mundial (OMM) para avaliação da tendência em séries 

temporais de dados ambientais. Esse teste consiste basica-
mente da comparação de cada valor de uma série temporal 
com outros valores restantes sempre em ordem sequencial 
(SILVA et al., 2007). A equação do teste é a seguinte: 

Em que xj são os dados estimados da sequência de va-
lores, n e o comprimento da série temporal e o sinal (xi - xj) é 
igual a -1 para (xi - xj) < 0, 0 para (xi - xj) = 0, e 1 para (xi - xj) > 0. 

O teste de Mann-Kendall é um teste normalmente 
usado para avaliar tendência de séries temporais de dados 

ambientais com bastante eficiência (MODARES; SILVA, 2007). 
Kendall (1975) mostrou que S é normalmente distribuída 
com média E(S) e variância Var(S), para uma situação na qual 
pode haver valores iguais de x, são calculadas pelas equa-
ções:

Em que (tp) é número de dados com valores iguais 
num certo grupo (pth) e q é o número de grupos contendo 
valores iguais na série de dados num certo grupo p. O segun-
do termo representa um ajuste para dados censurados. 

Usando a equação 2, o valor positivo de S indica ten-
dência positiva dos dados que crescem com o tempo; por ou-
tro lado, o valor negativo indica uma tendência decrescente. 
Sabendo-se que S é normalmente distribuída, que tem mé-

dia zero e variância dadas pelas equações 3 e 4, respectiva-
mente, pode-se checar se a tendência positiva ou negativa é 
significativamente diferente de zero. Se S é significativamen-
te diferente de zero, a hipótese nula Ho pode ser rejeitada 
para certo nível de significância apontando para a existên-
cia de tendência; inversamente a hipótese alternativa (H1) é 
aceita. O teste estatístico parametrizado (ZMK) é computado 
pela seguinte equação: 

EToIV = 0,0018(25+T)2.(100-U)  (1)

E[S] = 0   (3)

                                                                    (5)
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A presença de uma tendência estatisticamente 

significativa é avaliada usando o valor de Z. Essa es-
tatística é usada para testar a hipótese nula, ou seja, 
que nenhuma tendência existe. Um valor positivo de 
ZMK indica um aumento da tendência, quando negativa 
indica uma tendência decrescente. Para testar a ten-

dência monotônica crescente ou decrescente no nível 
de significância de p, a hipótese nula é rejeitada se o 
valor absoluto de Z for maior que Z1-p/2 , utilizando-se 
a tabela da distribuição normal cumulativa padrão. Os 
níveis de significância de p = 0,01 e 0,05 foram aplica-
dos neste estudo. 

Nas análises das tendências obtidas por meio 
dos dados de Reanálise do NCEP/NCAR por década e 
por ano para o período de 1979 a 2009 da evapotrans-
piração sobre a região da Bacia Araguaia/Tocantins, ve-
rificou-se que: na primeira década (1979 a 1988), pre-
dominaram tendências negativas, o que corresponde a 
um total de 66,7% contra 33,3% com tendências posi-
tivas, ou seja, a área estudada apresentou decréscimo 
da evapotranspiração. Nessa primeira década, identi-
ficaram-se apenas dois pontos com significância esta-

tística (Gráfico 1). Na década seguinte (1989 a 1998), 
observaram-se somente tendências positivas em toda 
a área da Bacia, com alguns pontos apresentando valo-
res estatisticamente significativos a 0,05 e 0,01. (Gráfi-
co 2). Na última década (1999 a 2009), predominaram 
tendências negativas, cerca de 62,5% de pontos apre-
sentaram valores de tendências negativas contra 37,5% 
pontos com valores negativos. Nessa década, identifi-
cou-se apenas um ponto com valor estatisticamente 
significativo a 0.05 (Gráfico 3).

resuLtADos e DIsCussão

Gráfico 1 - Distribuição das tendências da evapotranspiração (quadrado azul) e dos níveis de significâncias a 0.05 e a 0.01 
(quadrados vermelhos) nos pontos de grade da área da Bacia do Araguaia/Tocantins para a primeira década (1979-1989).

Gráfico 2 - Distribuição das tendências da evapotranspiração (quadrado azul) e dos níveis de significâncias a 0.05 e a 0.01 
(quadrados vermelhos) nos pontos de grade da área da Bacia do Araguaia/Tocantins para a segunda década (1989-1998).
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Gráfico 3 - Distribuição das tendências da evapotranspiração (quadrado azul) e dos níveis de significâncias a 0.05 e a 0.01 (quadra-
dos vermelhos) nos pontos de grade da área da Bacia do Araguaia/Tocantins para a terceira década (1999-2009).

Gráfico 4 - Gráfico 4 - Distribuição das tendências da evapotranspiração (quadrado azul) e dos níveis de significâncias a 0.05 e a 
0.01 (quadrados vermelhos) nos pontos de grade da área da Bacia do Araguaia/Tocantins para a análise por ano, entre  1979-2009.

Quanto à análise por ano, entre 1979 e 2009, ob-
servou-se predomínio de tendências positivas, somente 
cinco pontos referentes à área da Bacia apresentaram 

tendências negativas. Nessa estimativa anual, foram en-
contrados valores estatisticamente significativos a 0,05 e 
0,01 (Gráfico 4).

ConCLusÕes

Por meio da análise dos dados de reanálises do 
NCEP/NCAR, podemos concluir que, no período de 1979 
a 1988, a evapotranspiração apresentou tendências ne-
gativas em grande parte da região da Bacia do Araguaia/
Tocantins, com apenas duas significâncias estatísticas a 
0,05. A partir da segunda década, todas as tendências 
foram positivas e estatisticamente significativas a 1 e 5% 
probabilidade em toda a área de abrangência da Bacia. 

Na terceira década, predominaram tendências 
negativas, ou seja, contendo apenas um ponto estatis-
ticamente significante a 0,05. No período total de estu-
do (1979 a 2009), também se identificaram tendências 
positivas da evapotranspiração estatisticamente signifi-
cativas aos níveis de 1 e 5% de probabilidades, principal-

mente nas partes a leste da Bacia. 
As tendências crescentes da evapotranspiração 

na região considerada podem estar relacionadas a fa-
tores de escala global, como as forçantes radiativas e 
fenômenos meteorológicos. Sabendo que o clima é de-
terminado por interações entre a atmosfera, oceano e 
continentes que envolvem processos físicos, químicos 
e biológicos, no entanto não se descarta a contribuição 
das forçantes radiativas locais, como as relativas à ur-
banização. Assim, dinâmica climática local, bem como 
a dinâmica da variabilidade climática podem estar con-
tribuindo para esse suave acréscimo nos valores médios 
de evapotranspiração na região da Bacia Araguaia/To-
cantins. 
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IntroDução
O clima é um dos mais importantes componentes 

do ambiente natural, pois influencia nos processos geo-
morfológicos, nos processos da formação dos solos e do 
crescimento e do desenvolvimento das plantas. As prin-
cipais bases da vida para a humanidade, principalmente 
o ar, a água, o alimento e o abrigo, estão na dependência 
do clima. Para a sua determinação, faz-se necessário co-
leta de maior número de dados e eventos possíveis de 
condições de tempo, em que são incluídas considerações 
sobre os desvios em relação às médias, variabilidade cli-
mática, condições extremas e frequências de eventos 
que ocorrem. 

As variações climáticas, em particular sobre os 
principais municípios da Região Norte, têm sido objeto 
de estudo de diversas áreas do conhecimento, desde as 
ciências sociais, econômicas, biológicas, agronômicas, 
geográficas até as ciências exatas, principalmente as ci-
ências atmosféricas. A meteorologia é a ciência que pro-
cura, entre outros aspectos, entender as flutuações sazo-
nais e interanuais do clima (BEZERRA et al., 2006).

Entre os elementos climáticos, os mais frequente-
mente usados para caracterizar o clima sobre uma deter-
minada área são a temperatura do ar e a precipitação, 
variáveis também necessárias ao balanço hídrico clima-
tológico, o qual contabiliza a entrada e a saída de água do 
solo e, consequentemente, fornece informações impor-
tantes para a classificação climática de uma região. Há 
diversos tipos de balanços hídricos, cada um com a sua 

finalidade principal. Um desses modelos mais conhecidos 
foi o proposto por Thornthwaite, em 1948, posteriormen-
te modificado por Mather, em 1955, que ficou conhecido 
como “Balanço Hídrico de Thornthwaite e Mather, 1955”. 
A principal função desse balanço hídrico é servir como 
base para uma classificação climática.

Neste trabalho, é utilizado o balanço hídrico pro-
posto por Thornthwaite e Mather (1955), baseado no 
conceito de evapotranspiração potencial, balanço hídrico 
e em índices de umidade e de eficiência térmica; deri-
vados de dados puramente climáticos com o auxílio de 
um modelo computacional, software, em linguagem Java 
com interface de console para estimativa dos valores en-
volvidos com o balanço hídrico segundo Thornthwaite e 
Mather (1955).

Dessa maneira, pretende-se verificar a influência 
dos parâmetros climáticos no balanço hídrico de duas 
bacias hidrográficas localizadas na região hidrográfica 
do rio Tocantins, sua fundamentação teórica e modelos 
matemáticos que o estimam e, assim, observar o com-
portamento da fórmula climática como exemplo com 
base em dados de precipitação e temperatura, determi-
nando e analisando o comportamento da precipitação 
(P), evapotranspiração potencial (ETP) e evapotranspi-
ração real (ETR) ao longo do ano, os períodos de defici-
ência hídrica e excedente hídrico, sendo de suma impor-
tância, já que o clima exerce grande influência sobre o 
meio ambiente.

mAterIAL e mÉtoDos

Localização e descrição das áreas de estudo

A área em estudo refere-se às sub-bacias dos rios 
Manoel Alves Grande e Manoel Alves Pequeno, ambos 
afluentes da margem direita do rio Tocantins (figura 1). 
As áreas adotadas para o estudo compreendem as áreas 
incrementais, a partir das estações de monitoramento lo-
calizadas nos rios principais. A estação de monitoramento 
hidrossedimentológica da sub-bacia do rio Manoel Alves 

Grande é a EHS Goiatins, localizada no município de Goia-
tins, com latitude 7º42’30,81”S, longitude 47º18’39,22”W 
e altitude igual a 169,724 m. Localizada no município 
de Itacajá, em latitude igual a 8º23’29,08” S, longitude 
47º45’56,93” W e altitude 180 m, a EHS Itacajá é a esta-
ção de monitoramento hidrossedimentológico do rio Ma-
noel Alves Pequeno.
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Figura 1 – Localização das sub-bacias dos rios Manoel Alves Grande e Manoel Alves Pequeno

Caracterização morfométrica

Para a caracterização das sub-bacias, utilizaram-se 
bases cartográficas digitais no formato vetorial shapefile 
(.shp) e matricial raster (.GRID/.TIN) e mapas obtidos na 
Secretária de Planejamento e Meio Ambiente do Estado 
do Tocantins (SEPLAN) e na Gerência de Estado de Plane-
jamento e Desenvolvimento do Estado do Maranhão (GE-

PLAN). A área incremental, o perímetro, o comprimento 
do rio principal, o comprimento da bacia, o comprimento 
de todos os rios, a altitude máxima e mínima e declividade 
foram determinados utilizando o software ArcView® e com 
o auxílio do software Excel®, determinaram-se os demais 
índices utilizados nesta pesquisa como mostra a tabela 1.

Tabela 1 – Equações utilizadas para estimativa dos parâmetros morfométricos

Parâmetros da sub-bacia Equações de estimativa

Coeficiente de compacidade Kc=0,28*(_P  )
                √A

Índice de circularidade Ic= 12,57*A
     P2 

Índice de sinuosidade Is=    L     
         L_b 

Densidade de drenagem Dd=  Lt

       A

Amplitude altimétrica Aa=Amax-Amin

Onde: P = perímetro; A = área; L = comprimento do canal principal; Lb = comprimento da sub-bacia; Lt = comprimento total dos 
rios; Amax = altitude máxima e Amin = altitude mínima.
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Balanço hídrico

A partir de dados pluviométricos das Estações de 
Goiatins e Itacajá referentes ao período compreendido 
entre 1972 a 2011, fornecidos pela Agência Nacional das 
Águas (ANA), e dos dados de temperatura do ar da Esta-
ção de Araguaína do período compreendido entre 1970 
a 2011 fornecidos pelo Núcleo Estadual de Meteorologia 
e Recursos Hídricos (NEMET/RH), foram obtidos os balan-
ços hídricos com o uso do método proposto por Thorn-

thwaite e Mather (1955), de ambas as sub-bacias. E, por 
meio dos resultados fornecidos pelos balanços hídricos, 
foi possível observar o comportamento da fórmula climá-
tica com base em dados de precipitação e temperatura e 
estabelecer correlações entre esses parâmetros e o exce-
dente e/ou déficit hídrico para cada sub-bacia, identifi-
cando os parâmetros relevantes do rio principal de cada 
uma.

A sub-bacia do Rio Manuel Alves Grande é de sé-
tima ordem, e a sub-bacia do Rio Manuel Alves Pequeno 

é de sexta ordem. As características morfométricas estão 
apresentadas na tabela 2. 

Tabela 2 – Caracterização morfométrica das sub-bacias dos rios Manoel Alves Grande e Manoel Alves Pequeno

resuLtADos e DIsCussão

Parâmetros da sub-bacia Manoel Alves Grande Manoel Alves Pequeno

Área incremental 10.157,67 km² 2.499,84 km² 

Perímetro 551,21 km 248,71 km

Comprimento do rio principal 234,87 km 93,50 km

Comprimento da sub-bacia 147,12 km 69,13 km

Comprimento de todos os rios 11.477,84 km 2.812,34 km

Coeficiente de compacidade 1,53 1,39

Índice de circularidade 0,42 0,51

Índice de sinuosidade 1,59 1,35

Densidade de drenagem 1,13 km/km² 1,12 km/km²

Amplitude altimétrica 488 m 349 m

A sub-bacia do rio Manoel Alves grande possui uma 
área incremental de 10.157,67 km² e perímetro de 551,21 
km. O comprimento do rio principal é de 234,87 km. A 
densidade de drenagem é de 1,13 km/km², indicando, 
dessa forma, que a sub-bacia possui uma baixa classifica-
ção de drenagem, conforme classificação de Christofoletti 
(1981), que destaca que valores menores que 7,5 km/km² 
apresentam baixa densidade de drenagem.

A sub-bacia do rio Manoel Alves Pequeno possui 
uma área incremental de 2.499,84 km² e perímetro de 
248,71 km. O comprimento do rio principal é de 93,50 km. 
A densidade de drenagem é de 1,12 km/km², indicando, 
dessa forma, que a sub-bacia também possui uma baixa 
drenagem. Segundo Silva et al. (2010), valores baixos de 
densidade de drenagem estão geralmente associados a 
regiões de rochas permeáveis e de regime pluviométrico 
caracterizado por chuvas de baixa intensidade ou pouca 
concentração da precipitação.  A sub-bacia do rio Mano-
el Alves Grande possui um índice de sinuosidade equiva-

lente a 1,59, indicando formas transicionais, regulares e 
irregulares. Já a sub-bacia do rio Manoel Alves Pequeno 
apresentou um índice de sinuosidade equivalente a 1,35 
que este canal tende a ser retilíneo.

A tabela 2 mostra que o coeficiente de compa-
cidade de ambas as sub-bacias foi maior do que 1. Por 
meio desse resultado, pode-se afirmar que as sub-bacias 
de drenagem, em condições normais de precipitação, 
ou seja, excluindo-se eventos de intensidades anormais, 
são pouco susceptíveis a enchentes. Também pelo coe-
ficiente de compacidade, verifica-se que a sub-bacia do 
rio Manoel Alves Grande apresenta forma alongada. Tal 
fato pode, ainda, ser comprovado pelo índice de circula-
ridade. Segundo Müller (1953), os valores menores que 
0,51 sugerem que as bacias tendem a ser mais alongadas, 
favorecendo o processo de escoamento, como é o caso da 
sub-bacia do rio Manoel Alves Grande. Para o rio Manoel 
Alves Pequeno, o índice de circularidade obtido foi 0,51, 
sugerindo uma forma tendendo à circular.



206

Ciências Exatas

Conforme a figura 2, a classe de relevo predomi-
nante em ambas as sub-bacias é o tipo de relevo plano, 
conforme classificação da EMBRAPA (1979). A declivida-
de influencia a relação entre a precipitação e o deflúvio 
da bacia hidrográfica, sobretudo devido ao aumento da 

velocidade de escoamento superficial, reduzindo a pos-
sibilidade da infiltração de água no solo. Dessa forma, a 
baixa declividade atribui condições de maior resistência 
à ação da precipitação, atribuindo, assim, uma maior es-
tabilidade.

O resultado do balanço hídrico médio mensal  
para a sub-bacia do rio Manoel Alves Grande, município 
de Goiatins, está apresentado na Tabela 3. A região se 
caracterizou com precipitação média mensal de 131,2 
mm/mês, totalizando 1.574 mm ao ano, concentrando-
-se nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março 
com 61,22% do total precipitado (963,5 mm). A maior e a 
menor precipitação média tiveram ocorrência no meses 
de março (268,7 mm) e julho (4,8 mm), respectivamente.

A evapotranspiração potencial anual foi de 
1.474,66 mm, representando média mensal de 122,89 
mm. Os meses com maiores e menores evapotranspi-
ração potencial foram outubro e junho (146,47 e 94,34 
mm). O armazenamento de água no solo foi determinado 
pela capacidade de água disponível, em que se adotou o 
valor de 100 mm. A evapotranspiração real apresentou 
um total médio anual de 1104,9 mm, com média mensal 
de 92,1 mm.

Os mapas de declividades são apresentados na figura 2.

Balanço hídrico

Figura 2 – Mapa de declividades das sub-bacias dos rios Manoel Alves Grande e Manoel Alves Pequeno

Tabela 3 –  Balanço Hídrico da Estação Goiatins, Município de Goiatins, Tocantins

MÊS P ETP P-ETP NegAC ARM ALT ETR DEF EXC

Jan 245,8 123,09 122,8 0,0 100,00 0,00 123,1 0,0 122,8

Fev 227,7 113,88 113,9 0,0 100,00 0,00 113,9 0,0 113,9

Mar 268,7 127,70 141,0 0,0 100,00 0,00 127,7 0,0 141,0

Abr 185,4 126,26 59,1 0,0 100,00 0,00 126,3 0,0 59,1

Mai 58,1 121,57 -63,4 -63,4 53,03 -46,97 105,1 16,5 0,0

Jun 13,0 94,34 -81,3 -144,7 23,52 -29,51 42,5 51,8 0,0

Jul 4,8 97,26 -92,5 -237,2 9,33 -14,19 19,0 78,3 0,0
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De uma forma geral, analisando as figuras 3 e 4, 
a sub-bacia do rio Manoel Alves Grande apresentou seis 
meses de deficiência hídrica com total acumulado de 
369,8 mm/ano, concentrando nos meses de maio a ou-
tubro, meses que representaram 100% da deficiência hí-
drica anual.

O balanço hídrico apresentou apenas cinco meses 
com excedente hídrico nos meses de dezembro a abril 

com total de 469,1 mm (100%). A reposição de água no 
solo (ARM),  após o período de estiagem,  ocorreu no mês 
de dezembro, período em que apresentou precipitação 
superior à evapotranspiração. Após a reposição da água 
no solo, ou seja, fase em que a capacidade de armazenar 
água no solo está completa (ARM = 100 mm), o solo se 
encontra saturado, dando início ao escoamento superfi-
cial, caso ocorra uma precipitação.

Figura 3 - Variação 
dos dados mensais 
meteorológicos de 
precipitação (P), 
evapotranspiração 
potencial (ETP) e 
evapotranspiração 
real (ETR)

Ago 9,8 120,84 -111,1 -348,3 3,07 -6,25 16,0 104,8 0,0

Set 45,1 144,65 -99,6 -447,9 1,13 -1,94 47,0 97,7 0,0

Out 125,5 146,47 -21,0 -468,8 0,92 -0,21 125,7 20,7 0,0

Nov 168,8 131,63 37,2 -96,6 38,08 37,16 131,6 0,0 0,0

Dez 221,3 126,96 94,3 0,0 100,00 61,92 127,0 0,0 32,4

Total 1574,0 1474,66 99,3 ------ 629 0,00 1104,9 369,8 469,1

Média 131,2 122,89 8,3 ------ 52,4  ------ 92,1 30,8 39,1

Figura 4- Extra-
to do balanço 
hídrico mensal
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O balanço hídrico médio mensal  para a sub-ba-

cia do rio Manoel Alves Pequeno, município de Itacajá, 
apresenta-se na tabela 4. A região se caracterizou com 
precipitação média mensal de 154,2 mm/mês, totalizan-
do 1.850,9 mm ao ano, concentrando-se nos meses de 
dezembro, janeiro, fevereiro e março com 60,52% do to-
tal precipitado (1120,2 mm), sendo a maior e a menor 
precipitação média com ocorrência no meses de março 
(290,4 mm) e julho (5,2 mm), respectivamente.

A evapotranspiração potencial anual foi de 1576,11 
mm, representando média mensal de 131,34 mm, sendo 
os meses com maiores e menores evapotranspiração po-
tencial outubro e junho (143,10 e 112,02 mm). O arma-
zenamento de água no solo foi determinado pela capa-
cidade de água disponível, em que se adotou o valor de 
100 mm. A evapotranspiração real apresentou um total 
médio anual de 1182,5 mm, com média mensal de 98,5 
mm.

Analisando as figuras 5 e 6, a sub-bacia do rio Ma-
noel Alves Pequeno apresentou cinco meses de defici-
ência hídrica com total acumulado de 393,6 mm/ano, 
concentrando nos meses de maio a setembro, meses 
que representaram 100% da deficiência hídrica anual.

O balanço hídrico apresentou apenas cinco me-
ses com excedente hídrico nos meses de dezembro a 

abril com total de 393,6 mm (100%). A reposição de 
água no solo (ARM),  após o período de estiagem,  ocor-
reu no mês de dezembro, período em que apresentou 
precipitação superior a evapotranspiração. Após a re-
posição da água no solo, ou seja, fase em que a capaci-
dade de armazenar água no solo está completa (ARM = 
100 mm).

Tabela 4 - Balanço Hídrico da Estação Itacajá, Município de Itacajá, Tocantins

MÊS P ETP P-ETP NegAC ARM ALT ETR DEF EXC

Jan 287,6 134,09 153,5 0,0 100,00 0,00 134,1 0,0 153,5

Fev 281,3 125,75 155,5 0,0 100,00 0,00 125,8 0,0 155,5

Mar 290,4 137,95 152,5 0,0 100,00 0,00 138,0 0,0 152,5

Abr 221,7 133,29 88,4 0,0 100,00 0,00 133,3 0,0 88,4

Mai 71,1 133,31 -62,2 -62,2 53,68 -46,32 117,4 15,9 0,0

Jun 9,0 112,02 -103,0 -165,2 19,16 -34,52 43,5 68,5 0,0

Jul 5,2 113,02 -107,8 -273,0 6,52 -12,64 17,9 95,1 0,0

Ago 6,5 126,91 -120,4 -393,5 1,96 -4,57 11,0 115,9 0,0

Set 42,1 141,51 -99,4 -492,9 0,72 -1,23 43,3 98,2 0,0

Out 151,3 143,10 8,2 -241,5 8,94 8,21 143,1 0,0 0,0

Nov 223,8 136,83 87,0 -4,2 95,89 86,96 136,8 0,0 0,0

Dez 260,9 138,33 122,5 0,0 100,00 4,11 138,3 0,0 118,4

Total 1850,9 1576,11 274,8 ------ 687 0,00 1182,5 393,6 668,4

Média 154,2 131,34 22,9 ------ 57,2 ------ 98,5 32,8 55,7

Figura 5 - Variação 
dos dados mensais 
meteorológicos de 
precipitação (P), 
evapotranspiração 
potencial (ETP) e 
evapotranspiração real 
(ETR)
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O excesso de água no solo “encharcado” causa 
redução no crescimento e desenvolvimento das raízes. 
Esse fator está associado a  altas temperaturas (30-35 C) 
por mais de três dias consecutivos (COELHO et al., 2006). 

Com o solo seco (deficiência hídrica), afeta-se o 
crescimento e o desenvolvimento das plantas e está es-
tritamente relacionada com a distribuição irregular da 
precipitação.

Figura 6 - Extrato do balanço hídrico mensal
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1. A análise estrutural das sub-bacias revela a dife-
renciação espacial existente entre elas e destaca o papel 
que a morfometria desempenha no potencial de arma-
zenamento hídrico e no ciclo hidrológico de cada bacia.

2. A baixa declividade juntamente com a boa co-
bertura vegetal de ambas as sub-bacias funcionam como 
defesas naturais reduzindo, assim, a propensão a erosões.

 3. As atividades agropecuárias nas proximidades 
do rio contribuem para o gradual aumento da produção 
de sedimentos.

 4. A sub-bacia do rio Manoel Alves Grande apre-
sentou seis meses de deficiência hídrica com total acu-
mulado de 369,8 mm/ano, concentrando nos meses de 

maio a outubro.
5. A sub-bacia do rio Manoel Alves Pequeno apre-

sentou cinco meses de deficiência hídrica com total acu-
mulado de 393,6 mm/ano, concentrando nos meses de 
maio a setembro.

6. Para se garantir alta produtividade e a qualidade 
da produção agrícola, há a necessidade de um planeja-
mento integrado dos recursos hídricos para a implanta-
ção do uso de sistemas de irrigação dimensionados para 
atender ao critério de maior deficiência ou de maior de-
manda. Dessa forma, a precipitação é o fator que mais 
pode vir intervir no balanço hídrico. Ele é o mais impor-
tante.
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IntroDução

Hoje a tecnologia faz parte da vida de todos no 
mercado de trabalho, e nada melhor que inserir essa 
tecnologia na vida dos alunos desde criança, para que 
futuramente possam ter mais facilidade de manuseio. O 
PROUCA (Projeto Um Computador por Aluno) tem como 
objetivo proporcionar o uso da tecnologia, inclusão digital 
e adensamento da cadeia produtiva comercial no Brasil 
(UCA, 2012).

O projeto OLPC (One Laptop per Child) foi apresen-
tado ao governo brasileiro no Fórum Econômico Mundial 
em Davos - Suíça, em janeiro de 2005. Em junho daquele 
ano, Nicholas Negroponte, Seymour Papert e Mary Lou 
Jepsen vieram ao Brasil especialmente para conversar 
com o presidente e expor a ideia com detalhes. O presi-
dente não só a aceitou, como instituiu um grupo intermi-
nisterial para avaliar a proposta e apresentar um relatório. 
Após reuniões com especialistas brasileiros para debates 
sobre a utilização pedagógica intensiva das TIC (Tecnolo-
gias da Informação e Comunicação) nas escolas, foi for-
malizada uma parceria com a FacTI (Fundação de Apoio 
à Capacitação em Tecnologia da Informação), a FINEP (Fi-
nanciadora de Estudos e Projetos) para a validação da so-
lução da Organização OLPC, proposta originalmente pelo 
MIT (Massachusetts Institute of Technology) (UCA, 2010). 
Com o crescimento do PROUCA, surgiram oportunidades 
para projetos de pesquisa na área educacional, sendo um 
destes os jogos eletrônicos de português voltados a essa 
plataforma. 

Os jogos na educação tem a finalidade de facilitar 
o aprendizado do aluno, pois um jogo não é apenas uma 
forma de diversão, também promove o aprendizado. Para 
isso, é necessária a monitoria do professor, pois é ele que 
auxilia o aluno e mostra o caminho que deve seguir para 
alcançar o objetivo do jogo.

A importância dos jogos foi percebida desde 1999 
por Orso que afirmava: “A criança precisa ser alguém que 
joga para que mais tarde, saiba ser alguém que age, con-
vivendo sadiamente com as regras do jogo da vida. Saber 
ganhar e perder deveria acompanhar a todos sempre” 
(apud GRÜBEL; BEZ, 2006).  Hoje é possível ver que as afir-
mações de Orso estão cada vez mais concretas.

A inclusão digital está cada vez mais perto do ensi-
no público, criando, assim, novas possiblidades de ensi-
no e metodologia de aprendizado. Segundo Oliveira et al. 

(2001), “O ato de ensinar e aprender ganha novo suporte 
com o uso de diferentes softwares educacionais, com a 
pesquisa na internet e outras formas de ensino que usam 
computador como ferramenta”.

A Arquitetura Cliente/Servidor é um modelo com-
putacional que separa Clientes e Servidores, interligando-
-se por meio de uma rede de computadores. Cada cliente 
faz requisição e o servidor recebe e trata o que foi solicita-
do. A figura a seguir mostra a estrutura Cliente/Servidor. 
O modelo Cliente/Servidor foi usado para a criação de jo-
gos colaborativos. O notebook do professor foi o servidor 
e os laptops foram os clientes.

Para a execução do projeto, foi utilizado o Laptop 
ClassMat, que foi o modelo disponibilizado para o estado 
do Tocantins. A figura abaixo ilustra o modelo.

Figura 1. Tecnologia JAVA

Figura 2. Arquitetura Cliente/Servidor.
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Figura 3. ClassMat, modelo utilizado no projeto UCA

Figura 4. Jogo Qual a Resposta?

No desenvolvimento deste projeto, foram fei-
tos diversos testes com o Laptop do PROUCA. A par-
tir deles, foi possível ter noção de suas configurações 
técnicas. Os testes realizados mostraram as seguintes 
configurações: uma tela de 7 polegadas, suporte a tec-
nologia JAVA, placa de rede wireless e cabeada, placa 

de vídeo compartilhada e 512Mbs de memória Ram. 
Isso faz com que o laptop tenha um poder de processa-
mento baixo se comparado com os computadores atu-
almente, deixando a desejar em diversos pontos, mas 
principalmente nos gráficos, pois os jogos os envolvem 
muito.

Os jogos deixaram bem claro que, quando a 
criança colabora, ela aprende mais e também repassa 
o seu conhecimento obtido. Foi isso que esse projeto 
veio promover, uma nova forma de aprendizado que 
seja ao mesmo tempo interessante, divertido e cola-
borativa.

A maior limitação desse projeto foi o hardware, 
pois ele não oferecia um suporte adequado para que 
os jogos fossem mais agradáveis, tornando, assim, um 
desafio ainda maior para o desenvolvimento de jogos 
que sejam divertidos, interessantes e que prendam a 
atenção do aluno.

A Arquitetura Cliente/Servidor desenvolvida 
foi planejada para várias conexões simultâneas com 

o computador do professor. Com essa arquitetura 
em uso, o professor pode se comunicar com o aluno, 
acompanhar o que o aluno está fazendo no jogo, dar 
um feedback da situação em tempo real. O aluno tam-
bém pode ter a possibilidade de pedir ajuda para o pro-
fessor, facilitando, assim, o aprendizado e fazendo com 
que o professor possa tutorear todos ao mesmo tem-
po. Essa arquitetura foi desenvolvida para ser utilizada 
nos jogos de português.

O Jogo proposto neste projeto foi um jogo cola-
borativo de português. O jogo, baseado no modelo de 
Quiz, é composto de perguntas e respostas para testar 
o conhecimento dos alunos. Veja a seguir a imagem 
ilustrativa do jogo.

resuLtADos e DIsCussão
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O jogo ilustrado na figura 4 tem como objetivo 

ensinar português. O professor faz as perguntas e man-
da para os alunos que estão com ClassMat. O jogo usa 
a rede sem fio da escola. O aluno tem um determinado 
tempo para responder à pergunta, após a resposta do 
aluno o professor, recebe o feedback que é enviado 
automaticamente. O feedback contém os seguintes 

dados: qual a resposta que o aluno escolheu, qual o 
tempo que ele levou para responder e quantidade de 
pontos que ele tem.

O jogo ensinará a acentuação das palavras se-
guindo a nova regra de língua portuguesa. O próprio 
professor criará as questões de acordo com a série do 
aluno.

1. Os laptops do PROUCA agregaram valores ao 
ensino dos professores com a chegada dos jogos, va-
lores como metodologia de ensino e ferramentas para 
trabalhar melhor as crianças com dificuldades no apre-
ndizado.

2. O projeto de implantação dos jogos com a ar-
quitetura Cliente/Servidor ainda será executado.

3. A arquitetura Cliente/Servidor desenvolvida 
neste trabalho foi a forma mais atual de trocar informa-
ções entre as plataformas distintas, observando que o 

computador do professor contém o sistema operacional 
Windows e o computador dos alunos contém o Linux.

4. Com o projeto de criação da arquitetura Clien-
te/Servidor, fica mais fácil o desenvolvimento de jogos 
em rede, tendo em vista que a arquitetura de comunica-
ção está toda pronta e empacotada para uso em futuros 
projetos.

5. Futuramente, pensa-se em desenvolver uma 
ferramenta para os próprios professores desenvolverem 
os jogos.
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IntroDução

Se a construção de Usinas Hidrelétricas é impor-
tante para a geração de eletricidade e desenvolvimento 
do país, por outro lado gera impactos ambientais e so-
ciais. Algumas dessas consequências sociais negativas 
ocorridas com as populações deslocadas são: a perda 
de laços comunitários, alagamento de áreas produtivas 
e inundações de comunidades inteiras (MACHADO Jr., 
2010). Por essas razões, é importante a realização de 
estudos que analisem os aspectos socioeconômicos dos 
reassentados, como a saúde, a educação, a habitação, 
a renda, o lazer e o emprego, uma vez que essa popula-
ção teve a sua realidade modificada.

É analisando esses aspectos que se pode obter 
uma noção de como é a qualidade de vida dos reassen-

tados e conhecer a sua realidade socioeconômica. Além 
de verificar se, mesmo com consequências negativas na 
vida da população, o empreendimento possibilitou com 
o remanejamento, melhorias como o acesso a serviços 
básicos de qualidade, maiores oportunidades de empre-
go, implantação de projetos sociais. A produção de tra-
balhos com esse foco também pode ser útil para indicar 
as áreas que merecem investimento dos governantes.

O presente trabalho está inserido nesse contexto 
e se propôs a traçar o perfil socioeconômico do jovem 
reassentado com idade entre 15 e 24 anos, bem como 
historicizar o processo de remanejamento da popula-
ção afetada das comunidades de Vila Canela e Pinhei-
rópolis. 

mAterIAL e mÉtoDos
Os tipos de pesquisas utilizados nos processos de 

investigação: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental 
e pesquisa de campo. 

Para a realização da pesquisa bibliográfica e da pes-
quisa documental, inicialmente foram consultados docu-
mentos como o Estudo de Impactos Ambientais/Relató-
rio de Impactos Ambientais (EIA/RIMA), e o Plano Básico 
Ambiental (PBA) de monitoramento dos remanejamentos 
populacionais.

Em seguida, foram planejadas as visitas de campo 
preliminares. A realização das primeiras visitas aos dois 
reassentamentos possibilitou o acesso às informações 
que subsidiaram a elaboração de instrumentos de cole-
ta de dados, como os roteiros de entrevistas. Os agentes 
de saúde das localidades auxiliaram na identificação das 
famílias reassentadas que possuíam jovens entre 15 e 24 
anos. Esses dados foram levantados por meio de informa-
ções cadastrais dos agentes de saúde. Com base nisso, 
planejou-se o retorno a campo para a aplicação da entre-
vista semiestruturada. 

Esse tipo de entrevista baseia-se em questiona-
mentos básicos apoiados em teorias e hipóteses associa-

dos ao tema da pesquisa, cabendo ao entrevistador, agir 
de forma consciente, redirecionando as respostas para o 
foco do estudo (TRIVIÑOS, 1987). O referido instrumen-
to permitiu a descrição e a interpretação dos fenômenos 
sociais. Dos 16 jovens reassentados identificados na qua-
dra 508 Norte, foram entrevistados 15 jovens, amostra 
aleatória simples que corresponde a um percentual de 
93,75%. Já na comunidade de Nova Pinheirópolis, dos 49 
jovens reassentados identificados, 21 jovens foram entre-
vistados, cuja amostra aleatória simples que representa 
um percentual de 42,85%. Vale ressaltar que todos os su-
jeitos da população possuíam a mesma probabilidade de 
pertencerem à amostra, sendo entrevistados aqueles que 
tiveram disponibilidade nos dias em que foram realizadas 
as entrevistas.

Deve-se acrescentar, ainda, que os entrevistados 
sentiram dificuldade em responder a alguns questiona-
mentos, porque na época da mudança, eram muitos jo-
vens, e não se recordam de alguns aspectos. No momento 
em que sentiam dificuldade, pediam auxílio aos pais para 
responderem e se recordarem melhor de alguns fatos 
ocorridos.

 

resuLtADos e DIsCussão

O processo de remanejamento e reassentamento das fa-
mílias

A Área de Influência de uma Usina Hidrelétrica en-

globa os municípios que tiveram porções suas afetadas 
pela formação do reservatório. No caso da Usina Hidrelé-
trica de Luís Eduardo Magalhães, a área de influência do 
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seu reservatório é formada pela somatória de cinco mu-
nicípios: Lajeado, Miracema do Tocantins, Palmas, Porto 
Nacional, Brejinho de Nazaré (INVESTCO. THEMAG, 1997).

No município de Palmas, uma das comunidades 
diretamente afetadas pelo alagamento de suas áreas foi 
a Vila Canela. Em 1996, Vila Canela possuía uma popula-
ção composta por 370 pessoas, totalizando 91 famílias. O 
povoado possuía: escola estadual, posto de saúde, posto 
telefônico, que eram localizados próximos à praça central. 
Também contava com campo de futebol, comércio local 
composto por pequenos armazéns e bares, energia elétrica 
com iluminação pública, água encanada e ruas pavimenta-
das (INVESTCO. THEMAG, 1997)

 No município de Porto Nacional, uma das comunida-
des diretamente afetadas foi Pinheirópolis, onde, na épo-
ca, havia 20 quadras residenciais e uma avenida principal. 
A comunidade possuía posto de saúde, escola, telefone co-
munitário, energia elétrica com iluminação pública e água 
encanada. Foram identificadas 21 famílias do aglomerado 
como as que seriam afetadas. Vale ressaltar que somen-
te a primeira rua (em relação ao rio) e a primeira quadra 
da avenida principal foram afetadas (INVESTCO. THEMAG, 
1997). Inicialmente, o projeto básico contemplava a reloca-
ção apenas da primeira rua da antiga Pinheirópolis, porém 
houve um acordo entre a Investco e a comunidade para a 
relocação de todo o povoado. Assim, as estruturas foram 

reconstruídas em nova área (escolhida também pela comu-
nidade) para a implantação de Nova Pinheirópolis, e todas 
as famílias relocadas ou indenizadas pela Investco. As famí-
lias indenizadas foram aquelas que optaram por não serem 
realocadas pela empreendedora, e ao invés disso recebe-
riam uma indenização referente à desapropriação da sua 
propriedade em Pinheirópolis. A antiga área permanece 
não inundada, porém foi desapropriada pelo Estado para a 
implantação da Fazenda Esperança. 

A proposta da Investco para Vila Canela foi remane-
jar os moradores para residências unifamiliares em área 
do município de Palmas, que no caso é a quadra 508 Nor-
te, o que foi devidamente cumprido. Somente aqueles que 
possuíam casa própria em Vila Canela foram remanejados 
para a quadra 508 Norte. Quanto à população que morava 
em casas cedidas, inicialmente o objetivo era incluí-la em 
um programa social do município para a aquisição de resi-
dências. E para população que morava em residência alu-
gada, a empreendedora pretendia pagar os três primeiros 
meses de aluguel. No entanto, isso não foi concretizado. 
A solução encontrada foi a relocação dessas famílias para 
outras localidades: Santa Bárbara e Taquaralto 5ª etapa. 
Para os proprietários não moradores, a medida de com-
pensação pela perda dos seus imóveis foi a indenização 
(PBA de monitoramento dos remanejamentos populacio-
nais, 1998).

Qualidade de vida das famílias reassentadas tendo por parâmetro o perfil socioeconômico.

Qualidade de vida tem relação com o sentimento 
de conforto, felicidade e bem-estar, que é o resultado de 
um conjunto de componentes que começa desde o con-
texto sócio cultural e econômico do indivíduo, até a práti-
ca de esportes, o acesso à cultura e o lazer, o desempenho 
intelectual, a alimentação e a saúde do indivíduo (NOBRE, 
1994).  

A faixa etária dos entrevistados foi de 15 a 24 anos, 
com predominância de jovens com 17 anos. Por isso, to-
dos os entrevistados estão inseridos na população econo-
micamente ativa (PEA), que segundo definição do IBGE 
(2009), é constituída por pessoas na faixa etária entre 10 
e 65 anos de idade, que foram consideradas como ocupa-
das ou desocupadas na época da pesquisa. 

Quanto ao estado civil, 100% dos entrevistados na 
quadra 508 Norte se afirmaram solteiros. Em Nova Pi-
nheirópolis, 95% dos entrevistados são solteiros e 5% são 
casados. A pequena parcela de pessoas casadas pode se 
justificar pela baixa faixa etária do público alvo.

Com relação à origem dos entrevistados da qua-
dra 508 Norte (Vila Canelinha), cerca de 53,34% nasceu 
em Palmas e em Porto Nacional. Outros locais de origem 
como, Goiânia, Peixe, Paranã, Miracema, Estreito e Urua-
çu, foram citados cada um por 6,67% dos jovens. Dentre 
os entrevistados de Nova Pinheirópolis, 60% são oriundos 
de Porto Nacional, sendo que esse era o município mais 
próximo de onde moravam, no caso a Antiga Pinheirópo-

lis, e local onde tinham acesso a hospitais e maternidades. 
Cerca de 45% dos entrevistados de Nova Pinheiró-

polis e 40% da quadra 508 Norte são estudantes. Os autô-
nomos correspondem a 15% dos entrevistados em Nova 
Pinheirópolis e 13,33% na quadra 508 Norte, e dentro 
dessa categoria foram considerados os pedreiros, e aque-
les que exercem profissões informais, como os auxiliares 
de pedreiro, e donas de casa. E ainda, na categoria do-
méstica, foi considerada a profissão babá. 

No povoado de Nova Pinheirópolis, há um percen-
tual preocupante de 30% de jovens desempregados, o que 
pode ser uma consequência dos escassos investimentos 
em geração de emprego e renda para a comunidade. As 
oportunidades oferecidas localmente são insuficientes, o 
que leva os jovens a se deslocarem para Porto Nacional 
para que sejam inseridos no mercado de trabalho, o que 
se torna dispendioso. A renda familiar foi calculada levan-
do em consideração a soma dos rendimentos mensais dos 
membros da família. A partir da análise desse fator podem 
ser conhecidas as desigualdades sociais e regionais dos 
reassentamentos. Dos entrevistados no reassentamento 
de Nova Pinheirópolis, 30% apresentam renda familiar de 
um a dois salários mínimos, seguidos por aqueles (repre-
sentam 25%) que apresentam renda familiar de meio a 
um salário mínimo.

Por comparação, nota-se que, em relação à renda 
familiar, há uma discrepância entre os reassentamentos, 
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considerando que 40% dos entrevistados em Vila Caneli-
nha possuem uma renda familiar que varia de 2 a 5 salá-
rios mínimos, e 33,33% possuem renda familiar de 5 a 10 
salários. Isso pode ser correlacionado com a quantidade 
de pessoas remuneradas nas famílias, sendo que na qua-
dra 508 Norte, 33,33%, possui de 6 a 10 pessoas remune-
radas na família. Em Nova Pinheirópolis essa quantidade 
é menor, já que um percentual de 35% corresponde às 
famílias em que apenas uma pessoa é remunerada. Ainda 
assim, para a compreensão dessa desigualdade de renda, 
deve ser considerado, também, o percentual expressivo 
de desemprego (que corresponde a 30%) em Nova Pinhei-
rópolis, enquanto na quadra 508 Norte não houve registro 
de jovens desempregados. Esses podem ser os motivos 
que explicam porque a renda familiar em Vila Canelinha 
é mais elevada do que a renda dos moradores de Nova 
Pinheirópolis.

A partir da análise, observou-se que 100% dos en-
trevistados nas duas localidades residem em casa própria. 
Quanto ao tipo de moradia, todos declararam que suas 
casas são de alvenaria, sendo que nas duas comunidades 
anteriores, existiam pessoas que habitavam em constru-
ções de barro. Nas residências em Nova Pinheirópolis, 
50% possui piso de cerâmica e 50% o piso de cimento. Já 
em Vila Canelinha, 93,33% das residências possuem piso 
de cerâmica, e 6,67% possuem piso de cimento.

 Deve-se acrescentar que, após a segunda Grande 
Guerra, o termo “qualidade de vida” passou a ser usado 
com o sentido de que o avanço do padrão de vida está 
relacionado à aquisição de bens adquiridos (televisão, ge-
ladeira, fogão a gás, telefone) (KLUTHCOVSKY; TAKAYANA-
GUI, 2007). Na busca de informações relativas aos bens 
adquiridos mais encontrados, detectou-se que nas duas 
localidades 100% das residências possuem televisão e ge-
ladeira; fogão a gás encontra-se em 100% dos domicílios 
de Nova Pinheirópolis e em 86,66% na quadra 508 Norte, 
e rádio em 85% dos domicílios em Nova Pinheirópolis e 
80% na quadra 508 Norte. Além destes, outros bens fo-
ram citados: o automóvel, fogão a lenha, telefone (celu-
lar), máquina de lavar, máquina de costurar e computador.

O termo saneamento básico envolve uma série 
de fatores que afetam a qualidade de vida dos cidadãos, 
como o abastecimento de água potável, a coleta e disposi-
ção dos esgotos sanitários, o controle da poluição causada 
pelos esgotos, a drenagem urbana, e o acondicionamen-
to, transporte e destino dos resíduos sólidos. Nascimento 
(2004) lembra que a provisão de serviço básicos em áreas 
de baixa renda tem se tornado uma oportunidade-chave 
para melhoria do ambiente de moradia, ao mesmo tempo 
em que melhoram as perspectivas de qualidade de vida. 

No que se refere à nossa pesquisa, com relação 
ao abastecimento de água, em todas as residências em 
Vila Canelinha (508 Norte) é encanada e fornecida pela 
SANEATINS (Companhia de Saneamento do Tocantins), já 
a energia elétrica é fornecida pela CELTINS, enquanto na 
antiga moradia em Vila Canela, somente 38% dos domicí-

lios possuíam energia elétrica e 91% água encanada (IN-
VESTCO. THEMAG, 1997). Em Nova Pinheirópolis, todas as 
residências dispõem de energia elétrica e água encanada, 
sendo que na Antiga Pinheirópolis somente 86% dos do-
micílios eram abastecidos com água encanada e energia 
elétrica (INVESTCO. THEMAG, 1997). Conforme as infor-
mações coletadas na Investco, o encanamento de água foi 
implantado pela empreendedora para abastecimento do 
povoado. Recentemente, a Saneatins assumiu parte do 
sistema de fornecimento de água nesse reassentamento, 
entretanto, o bombeamento e o pagamento da unidade 
consumidora ainda são realizados pela empreendedora. 
Posteriormente a responsabilidade pelo pagamento do 
fornecimento de água será repassada à população. De 
acordo com os entrevistados de Nova Pinheirópolis, em 
muitas ocasiões, ocorre a falta de água.

Segundo informações da empreendedora, nos dois 
reassentamentos a empresa construiu fossas sépticas e, 
em Nova Pinheirópolis, foi construída a rede coletora de 
esgoto com recursos repassados pela Fundação Nacional 
de Saúde (Funasa). A quadra 508 Norte também conta 
com rede coletora de esgoto, sendo que os antigos povoa-
dos não dispunham de sistema de esgotamento sanitário.

Outro ponto importante para a análise da qualida-
de de vida é a saúde, pois é partir dela que o indivíduo 
adquire disposição e condições favoráveis para progre-
dir economicamente, socialmente, e no âmbito pessoal 
(BUSS, 2000). Quando questionados sobre a ocorrência 
de problemas de saúde como, verminoses, doenças de 
pele, diarreias, dengue, pano branco, furúnculo, leishma-
niose ou calazar, 80% dos entrevistados da 508 Norte e 
73,33% de Nova Pinheirópolis, afirmaram que não houve 
casos dessas doenças nas suas famílias nos últimos seis 
meses. Fato que pode ser associado com condições sani-
tárias das localidades, que contam com rede coletora de 
esgoto, recolhimento do lixo, e com fornecimento de água 
encanada, inviabilizando as condições favoráveis para os 
microrganismos causadores dessas doenças. Na quadra 
508 Norte, 6,67% dos entrevistados afirmou a ocorrência 
de casos de dengue na família nos últimos seis meses. Em 
Nova Pinheirópolis, houve casos de verminose (em 10% 
dos entrevistados), infecção intestinal (correspondente 
a 5% dos entrevistados), e derrame (em 5% dos entre-
vistados). Quando acometidos por algum problema de 
saúde, 80% dos entrevistados de Nova Pinheirópolis bus-
cam atendimento no posto de saúde e 20% em hospitais 
particulares. Na quadra 508 Norte, 13,33% busca atendi-
mento no hospital particular, 73,33% no posto de saúde, 
e 13,33% não informaram.

Quanto à assistência previdenciária utilizada, foi 
identificado que 65% de reassentados da 508 Norte e 
53,33% dos moradores de Nova Pinheirópolis, não pos-
suem previdência privada porque não podem pagar.  

Ter acesso regular, permanente e irrestrito à ali-
mentação é um direito humano inerente a todas as pesso-
as (VALENTE; FRANCESCHINI; BURITY, 2007), quer direta-
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mente ou por meio de aquisições financeiras, a alimentos 
seguros e saudáveis. Os entrevistados em ambos os reas-
sentamentos informaram que a alimentação é constituída 
por cereais, doces, legumes, carnes, hortaliças, e frutas. 

Quanto às opções de lazer, 15% de entrevistados 
em Nova Pinheirópolis e 6,67% na quadra 508 Norte, afir-
maram que a localidade não oferece alternativas para di-
versão. Uma opção de lazer para 66,67% dos jovens da 
quadra 508 Norte foram as festas familiares. Quanto ao 
acesso a espaços de cultura, 40% dos entrevistados da 
quadra 508 Norte declararam frequentar bibliotecas. Isso 
é favorável para a população, já que a biblioteca constitui 
uma essencial ferramenta para o crescimento intelectual, 
obtenção de conhecimentos, e no processo de autonomia 
intelectual. Em Nova Pinheirópolis, esse percentual é me-
nor, correspondente a apenas 5%. Outras opções de lazer 
também foram destacadas: aula de dança e violão, capo-
eira, pista de dança, cachoeira, lan house, clube, viagens, 
festas típicas.

Em relação aos hábitos, a leitura é representada 
por percentuais significativos: 40% em Nova Pinheirópolis 
e 33,33% na quadra 508 Norte, praticam a leitura de jor-
nais; 45% em Nova Pinheirópolis e 46,67% na quadra 508 
Norte praticam a leitura de livros; 45% em Nova Pinhei-
rópolis realizam leitura de revistas contra 40% na quadra 
508 Norte. Esses hábitos contribuem para a educação dos 
jovens, sendo que é por meio dela que o indivíduo inde-
pendente é formado, instruído, educado, ensinado, sendo 
o sujeito do processo (DEMO, 1996). Outro hábito bas-
tante praticado entre os jovens é o de assistir à televisão, 
o que pode ser relacionado com o percentual de 100% 
de domicílios que possuem televisão, nos dois reassenta-
mentos. Além disso, o equivalente a 35% dos entrevista-
dos em Nova Pinheirópolis e 86,67% na quadra 508 Nor-
te declararam ouvir rádio, hábito que pode ser fruto das 
gerações, e considerado como um costume trazido pelos 
moradores dos seus antigos povoados.

Na questão relativa aos meios de transporte, a 
maioria informou que a família utiliza meios de locomo-
ção como a motocicleta (40% dos jovens em Nova Pinhei-
rópolis e 33,33% em Vila Canelinha), o automóvel próprio 
(15% em Nova Pinheirópolis e 60% na quadra 508 Norte), 
a bicicleta (15% em Nova Pinheirópolis e 20% em Vila Ca-
nelinha), e a carona (15% em Nova Pinheirópolis). Utili-
zam, também, o táxi e o mototáxi (15% em Nova Pinhei-
rópolis). O baixo percentual de reassentados (apenas 5%) 
que utilizam o transporte público em Nova Pinheirópolis 
se deve à sua localização, distante do centro urbano mais 
próximo, no caso, Porto Nacional. Esse percentual muda 
na quadra 508 Norte, onde 60% dos entrevistados utilizam 
o transporte público. A proximidade de Vila Canelinha com 
os centros urbanos de Palmas também pode ser uma das 
causas do percentual de 26,67% de servidores públicos. 
E em relação à atividade comercial, 13,33% dos entrevis-
tados confirmaram que possuem como fonte de renda o 
gerenciamento de lanchonetes e bares.  

Em Vila Canela e na Antiga Pinheirópolis, muitos 
moradores possuíam lotes com áreas consideráveis, o 
que permitia que muitos desenvolvessem plantações e/
ou criações de suínos e galinhas. Além disso, as comuni-
dades ficavam bem próximas ao rio, o que possibilitava a 
pesca para consumo. Todavia, essas práticas se tornaram 
pouco viáveis com o remanejamento. Isso ocorreu devido 
às condições desfavoráveis do solo, incidência de pragas, 
espaço insuficiente no lote, o problemático abastecimento 
de água – no caso de Nova Pinheirópolis. 

Antes da construção da Usina, as principais culturas 
eram o milho, mandioca, abóbora, arroz, feijão, hortaliças, 
frutíferas. A pesca era praticada por 55% dos entrevista-
dos em Nova Pinheirópolis e 53,33% na quadra 508 Norte. 
Foi constatado pelo PBA de monitoramento dos remane-
jamentos populacionais de 1998, que em Vila Canela havia 
chefes de família que produziam para consumo próprio, 
sendo que uma pequena quantidade deles vendia os seus 
excedentes.

Considerando que os deslocamentos humanos de-
correntes da implantação de usinas hidrelétricas interfe-
rem diretamente na rotina das comunidades, buscou-se 
identificar aspectos que mudaram com o convívio no reas-
sentamento. Para 65% dos jovens de Nova Pinheirópolis e 
73,33% da quadra 508 Norte, a habitação foi um aspecto 
que melhorou após o deslocamento. Isso porque a maio-
ria das casas foi construída pela Investco, exceto algumas 
que foram construídas pelos próprios moradores com a 
quantia de dinheiro recebida da empreendedora como 
parte da medida compensatória prevista no PBA.

O acesso aos serviços básicos – como rede coletora 
de esgoto, ruas pavimentadas, acesso à água potável e à 
eletricidade –, foi considerado por 50% em Nova Pinheiró-
polis e 66,67% na quadra 508 Norte, como outro aspecto 
que evoluiu após a mudança para os reassentamentos. 
No entanto, os entrevistados ressaltaram que a ausência 
de ruas pavimentadas é uma desvantagem da quadra 508 
Norte, pois nas chuvas, há muita lama, e na estação seca, 
muita poeira. De acordo com dados coletados junto a In-
vestco, a quadra está sem asfaltamento porque essa área 
foi um loteamento particular que a Investco comprou, 
e que já estava aprovado pelo município, e a prefeitura 
não deveria ter aprovado o loteamento sem ruas pavi-
mentadas. Em Nova Pinheirópolis, as obras de pavimen-
tação das ruas iniciaram no primeiro semestre de 2012, 
e está sendo realizada pela prefeitura de Porto Nacional, 
porém os serviços são custeados com recursos da Inves-
tco. Vale acrescentar que em Nova Pinheirópolis, 5% dos 
jovens consideraram o transporte como um aspecto que 
progrediu, sendo que em Vila Canelinha, não houve en-
trevistados que mencionaram esse aspecto como uma das 
características que evoluíram. Analisando as figuras 1 e 2, 
percebem-se melhorias de renda e de emprego, estando 
relacionadas com uma maior proximidade com os centros 
urbanos de Palmas e de Porto Nacional – o que foi obser-
vado nos dois reassentamentos.
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Figura 1 – Aspectos que melhoraram com a mudança para o reassentamento em Nova Pinheirópolis.

Figura 2 – Aspectos que melhoraram com a mudança para o reassentamento na quadra 508 Norte.

Figura 3 – Aspectos que segundo as alegações dos entrevistados, pioraram com o reassentamento em Nova Pin-
heirópolis.

Sobre os aspectos que consideram pior após a mudança, 
a produção agrícola foi considerada sendo a mais citada, 
isso em razão das condições desfavoráveis já menciona-

das anteriormente. A cultura também foi comprometida, 
de acordo com os entrevistados, as festas típicas eram 
mais animadas nas antigas comunidades.
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Figura 4 – Aspectos que segundo as alegações dos entrevistados, pioraram com o reassentamento na quadra 508 
Norte.

ConCLusÕes

reFerÊnCIAs

Apesar dos efeitos negativos advindos do pro-
cesso de reassentamento, pode-se dizer que também 
ocorreram melhorias, o que contribuiu para a elevação 
da qualidade de vida da população. As melhorias foram: 
o acesso de todos os moradores a água encanada, rede 
coletora de esgoto, e iluminação pública; proximidade 
com os centros urbanos dos municípios; maior oferta 
de emprego; aumento na renda familiar, e por con-
sequência melhoria no bem estar dos indivíduos. En-

tretanto, o aumento da renda foi mais influenciado pela 
proximidade com os centros urbanos dos municípios, 
pois há grandes lacunas na aplicação de projetos so-
ciais para a geração de emprego e renda. Essa é uma 
desvantagem dos reassentamentos porque o interesse 
no desenvolvimento de projetos sociais ocorreu mais 
nos primeiros anos, e atualmente a população é pouco 
atendida por essa iniciativa. Logo, esse seria um ponto 
que merece atenção e investimento dos governantes.
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IntroDução

mAterIAIs e mÉtoDos

Esta pesquisa consiste em identificar o cotidiano 
perdido da relação com a natureza do jovem reassenta-
do pela construção da UHE Luís Eduardo Magalhães. Para 
Heller (1991), o cotidiano é a vida de todos os dias e de to-
dos os homens em qualquer época histórica. Desse modo, 
buscou-se levantar dados junto aos jovens e seus familia-
res. De acordo com o IBGE (2009), compreende-se como 
jovem, a pessoa cuja idade está compreendida entre 15 e 
24 anos. 

Dois reassentamentos se constituíram nas áreas 
de estudo: Reassentamento da 508 Norte, localizado em 

Palmas, e reassentamento Nova Pinheirópolis, em Porto 
Nacional, ambos no Estado de Tocantins.

A partir de entrevista semiestruturada procurou-
-se levantar o modo de vida destes jovens, ou seja, o seu 
cotidiano antes e depois do remanejamento, buscando 
identificar o que se perdeu na relação com a natureza, em 
decorrência do processo de reassentamento, dando-se 
ênfase aos aspectos culturais e ambientais, já que há um 
modo de simbiose entre o homem e o meio ambiente, que 
acabou sendo alterado com a construção da UHE Luís Edu-
ardo Magalhães. Segundo Reigota (2002) meio ambiente é 

No contexto desta pesquisa, considerou-se re-
levante ainda abordar aspectos da qualidade de vida 
dos reassentados, uma vez que se propõe identificar 
perdas na relação do jovem com a natureza, o que 

poderia trazer implicações neste sentido, especifica-
mente com relação aos aspectos culturais e ambien-
tais perdidos no processo de reassentamento. Para 
Leal, 

A presente pesquisa teve como objetivo identi-
ficar o cotidiano perdido da relação com a natureza, 

do jovem reassentado pela construção da UHE Luís 
Eduardo Magalhães.

[...] o lugar determinado ou percebido, onde os elementos naturais e sociais estão em relações dinâ-
micas e em interação. Essas relações implicam processos de criação cultural e tecnológica e processos 
históricos e sociais de transformação do meio natural e construído (REIGOTA, 2002, p.14).

Qualidade de vida é o resultado da soma do meio ambiente físico; social; cultural; espiritual e econômi-
co onde o individuo está inserido; dos estilos de vida que este adota; das suas ações e da sua reflexão 
sobre si; sobre os outros e sobre o meio ambiente que o rodeia. É também a soma das expectativas 
positivas em relação ao futuro (LEAL, 2008, p. 12).

A metodologia teve como foco o campo cultural e 
ambiental, dentro de uma ótica qualitativa fenomenológi-
ca, onde se buscou identificar o cotidiano perdido da re-
lação do jovem reassentado, com a natureza. Para tanto, 
foi aplicado o roteiro de entrevista semiestruturada, por 
meio da qual foi possível identificar o contexto cultural e 
ambiental do público-alvo da pesquisa.

O tipo de entrevista utilizado pode fundamentar-
-se em diferentes abordagens teórico-metodológicas e 
ser utilizado nos mais diversos contextos. Mas, de manei-
ra geral, na abordagem qualitativa, ele se refere a uma 
ação, ou melhor, a uma interação que se dá, em determi-

nado contexto, entre duas pessoas – o entrevistador e o 
entrevistado – e que, de algum modo, é semidirigida ou 
semiestruturada pelo primeiro (GASKELL, 2004).

O roteiro de entrevista foi composto por questões 
abertas e fechadas e foi complementado com questioná-
rio contendo somente questões abertas. Os dados quan-
titativos foram tabulados e os dados qualitativos foram 
agrupados em categorias para se proceder as análises 
quantiqualitativas, pois, segundo Pope; Mays (1995) apud 
NEVES (1996), os métodos qualitativos e quantitativos 
não se excluem, ao contrário, segundo Minayo (2000), se 
complementam. Embora se mostrem diferentes quanto à 
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forma e à ênfase, os métodos qualitativos trazem como 
contribuição ao trabalho de pesquisa uma mistura de pro-
cedimentos de cunho racional e intuitivo capazes de 
contribuir para a melhor compreensão dos fenômenos. 

O público-alvo da pesquisa constituiu-se de jo-
vens reassentados na 508 Norte, em Palmas-TO e em 
Nova Pinheirópolis, no município de Porto Nacional-TO, 
em decorrência da construção da UHE Luís Eduardo Ma-
galhães. O levantamento de dados estendeu-se à família 
nas situações em que o jovem não se recordava pela sua 
tenra idade, quando do processo de reassentamento. 
A amostra foi composta de 20% de jovens, selecionada 
de forma aleatória. Segundo Marconi; Lakatos (1990), 

quando se deseja colher informações sobre um ou mais 
aspectos de um grupo grande ou numeroso, verifica-
-se, muitas vezes, ser praticamente impossível fazer um 
levantamento do todo. Daí a necessidade de investigar 
apenas uma parte desta população ou universo.

Ainda segundo Marconi; Lakatos (1990), as téc-
nicas de amostragem probabilísticas, ou aleatórias, 
ou ao acaso, desenvolveram-se sob o aspecto teórico. 
Sua característica primordial é poder ser submetida a 
tratamento estatístico, que permite compensar erros 
amostrais para representatividade e significância da 
amostra.

Neste tópico serão analisados os dados obtidos junto 
aos jovens reassentados e seus familiares, destacando os 
aspectos mais relevantes para os dois grupos sociais, bus-
cando identificar o cotidiano do jovem reassentado antes e 
depois do processo de reassentamento, na perspectiva de 
se compreender sua percepção sobre o que se perdeu na 
sua relação com a natureza, em conseqüência do processo 

de reassentamento.
O primeiro ponto de análise se referiu ao tempo de 

residência no reassentamento, em que a maioria dos jovens 
reassentados da 508 Norte, cerca de 40%,  relataram residir 
há 12 anos no local, sendo que, para Nova Pinheirópolis, 
prevaleceu o período de 10 anos, em torno de 41% dos en-
trevistados, conforme pode-se verificar nos gráficos 1 e 2.

O segundo ponto analisado se refere à forma como 
os jovens veem o local onde vivem, tendo por categoria 
principal a qualidade de vida, que nos remete a avaliar vá-
rios aspectos circundantes, já que o conceito se difere de 
cultura para cultura, de indivíduo para indivíduo, sendo 
necessário avaliá-la mediante critérios apropriados, tais 
como: a educação, nível de melhorias na saúde, atividade 

profissional, dentre outros aspectos.
Para Chiavenato (1999), a importância das necessi-

dades humanas varia conforme a cultura de cada indiví-
duo e de cada organização. Portanto, a qualidade de vida 
não é determinada exclusivamente pelas características 
individuais (necessidades, valores, expectativas) ou situ-
acionais, mas, especialmente, pela ação sistêmica dessas 

resuLtADos e DIsCussão

Gráfico 1: Tempo de residência no reassentamento 508 
Norte

Gráfico 2: Tempo de residência no reassentamento Nova 
Pinheirópolis
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características. 

Pode-se observar que os entrevistados de am-
bos reassentamentos definiram-no como sendo um 
bom lugar para se viver, tendo como principal agen-

te causador disto, a qualidade de vida, em torno de 
93% dos entrevistados afirmaram em relação à 508 
Norte; e, 70% para Nova Pinheirópolis. (Gráficos 3 e 
4).

De acordo com o público-alvo da pesquisa, o rio que 
banhava a região de onde foram remanejados tinha dife-
rentes significados. Os gráficos 5 e 6 evidenciam que para 
os jovens reassentados na 508 Norte, cerca de 80% dos 
entrevistados, a mudança provocou a perda da relação 
com a natureza representada por esse recurso natural, e, 

que oferecia ainda condições para melhoria da renda da 
família, através de atividades agrícolas e da pesca; já para 
os reassentados em Nova Pinheirópolis (65%), o rio To-
cantins era uma realidade mais distante de seu cotidiano, 
dada à sua localização geográfica que dificultava o acesso, 
atribuindo-lhe pouco significado. 

Gráfico 3: O olhar do jovem sobre o local onde vive, 
para 508 Norte

Gráfico 5: O rio no cotidiano do jovem ribeirinho 
(508 Norte)

Gráfico 4: O olhar do jovem sobre o local onde 
vive, para Nova Pinheirópolis

Gráfico 6: O rio no cotidiano do jovem ribeirinho (Nova 
Pinheirópolis).
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Dados da pesquisa apontam que 40% de reassen-

tados na 508 Norte destacaram a prática de tomar banho 
no rio (508 Norte) e no córrego (Nova Pinheirópolis) como 

algo rotineiro aos ribeirinhos e que, com a mudança, hou-
ve a perda deste cotidiano que se constituía parte da cul-
tura daquelas comunidades. (Gráfico 7).

Já para Nova Pinheirópolis, além da perda da obten-
ção de renda que o rio favorecia, foram destacadas outras 

questões culturais e ambientais relevantes relacionadas ao 
cotidiano perdido, conforme se pode observar no gráfico 8.

Os ribeirinhos de ambos os reassentamentos têm 
alguns anseios em relação ao meio em que vivem, em 
que almejam melhorias no local onde habitam e na sua 
qualidade de vida. Para o reassentamento da 508 Nor-
te é ressaltada a necessidade de oferecimento de cur-

sos profissionalizantes, representando 40 % do total, 
tornando-se o maior anseio da comunidade local, como 
pode ser visto no gráfico 9, sendo que os outros itens 
também são representativos, porém indicam um menor 
percentual.

Gráfico 7: Percepção do jovem em  relação à mudança na perspectiva cultural e ambiental  (508 
Norte).

Gráfico 8: Percepção do jovem em  relação à mudança na perspectiva cultural e ambiental 
(Nova Pinheirópolis).
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Para Nova Pinheirópolis, a situação é semelhante 

onde a maioria da população em termos de 53%, alme-
jam por maiores oportunidades de trabalho e capacita-

ção profissional, como cursos profissionalizantes, sendo 
necessário maiores investimentos nesta área, para então 
capacitar e auxiliar na empregabilidade (Gráfico 10).

Ao finalizar a pesquisa, destaca-se o papel que a 
natureza desempenha na percepção do jovem, tornan-
do-o capaz de avaliar seu presente, assim como o pas-
sado, apresentando as perdas, e com isso, alimentando 
aspectos ligados a subjetividade, tais como: nostalgia, 
lembranças, alegrias, entre outros.

Com o remanejamento das famílias, houve a per-
da de um histórico de vida ao deixarem para trás o seu 
modo de vida, sua cultura, hábitos e costumes.

A percepção de cada jovem diante desta “mudan-
ça” é diferenciada, em que cada um destaca o seu ponto 
de vista, demonstrando o que realmente foi importante 
para si e para a comunidade nesse processo, destacando 
aspectos positivos e negativos. Os recursos naturais, em 
especial o rio, são vistos como a principal perda na  rela-
ção do jovem com a natureza, decorrente da construção 
da UHE Luis Eduardo Magalhães e o consequente rema-
nejamento das comunidades ribeirinhas.
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IntroDução 

mAterIAL e mÉtoDos

A usina hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães foi 
construída em 2001, no estado do Tocantins, na cidade 
de Lajeado, que fica localizada a 50 km da cidade de 
Palmas, capital do estado.  Com 950 MW de potência, 
consiste em um empreendimento muito importante 
para a produção energética nacional, instalada em um 
reservatório de 750 km² de área total, que se esten-
de pelos municípios de Lajeado, Palmas, Porto Nacio-
nal, Brejinho de Nazaré e Ipueiras. O enchimento do 
reservatório ocasionou a realocação das comunidades 
ribeirinhas das áreas atingidas para outras áreas. Todo 

esse descolamento gerou, para as famílias atingidas, 
diversas mudanças espaciais, econômicas, sociais e 
culturais.

De acordo com Ortiz e Paim (2006), no mundo 
todo, as usinas são responsáveis pelo deslocamento 
compulsório de, aproximadamente, um milhão de pes-
soas de seus lares, e inundação de mais de 34 mil km² 
de terras férteis, florestas e regiões ribeirinhas.

As famílias impactadas passam por um processo 
de compensação de fatores sociais e econômicos per-
didos com a implantação das Usinas Hidrelétricas. 

Segundo Ferreira (2003), em comunidades ru-
rais, há algo além de uma unidade produtiva, há rela-
ções, há culturas enraizadas há gerações e gerações o 
sentimento de total pertencimento à terra se configura 
em tudo que rodeia. Baseado nessa afirmativa pode-se 
salientar que o processo de compensação para com es-
ses reassentados, muitas vezes, se torna impossível de-

vido ao sentimento, ao apego com o lugar, que é algo 
subjetivo, ou seja, não é valorável.

Este projeto teve como principal objetivo, a aná-
lise da percepção da família dos jovens reassentados 
pela construção da UHE Luís Eduardo Magalhães – 
Palmas-TO, em relação ao processo de compensação 
social. 

Considerando a proposta da presente pesquisa, 
foi usada uma abordagem qualitativa, o que possibili-
tou a aproximação com os sujeitos envolvidos na pro-
blemática. Segundo Rey (2002, p. 57), “o pesquisador e 
suas relações com os sujeitos pesquisados são os prin-
cipais protagonistas da pesquisa, e os instrumentos 
deixam o lugar de protagonistas”. Uma pesquisa orien-
tada pelo enfoque qualitativo é caracterizada por pos-
sibilitar a abrangência do caráter construído da reali-
dade social; enfatizar a compreensão e a interpretação 
dessa realidade e por valorizar os aspectos subjetivos 
na produção do conhecimento.

Rey (2002, p. 35) declara que “o conhecimento 
científico, a partir do ponto de vista qualitativo, não 
se legitima pela quantidade de sujeitos a serem estu-
dados, mas pela qualidade de sua expressão”. Assim, 
há de se considerar a forma como os diversos sujeitos 

constroem sua visão do contexto. E, a partir disso, res-
gatar tanto aspectos objetivos, quanto subjetivos con-
siderados relevantes, incluindo valores, percepções e 
preferências dos sujeitos. As pesquisas qualitativas são, 
segundo Mazzotti; Gewandsnajder (1998), multimeto-
dológicas, isto é, usam uma grande variedade de pro-
cedimentos e instrumentos de coleta de dados.

Assim, para a realização desta pesquisa fez-se es-
tudo bibliográfico para maior compreensão dos temas 
diretamente relacionados ao problema da pesquisa, 
como: processos de compensação social e impacto so-
cial de famílias reassentadas, a partir do Relatório de 
Impacto Ambiental e do Programa Básico Ambiental 
(EIA/RIMA e PBA) e de outros estudos publicados sobre 
a UHE Luís Eduardo Magalhães. 

Para complementar o estudo, realizou-se ainda 
pesquisa quantitativa, cujos dados foram levantados 

De modo geral, as políticas compensatórias visam compensar os mal estar, os custos sociais, os efei-
tos perversos, derivados de ações indispensáveis à acumulação, de outras políticas governamentais 
(principalmente a econômica) e do próprio progresso, que ao induzir mudanças, pode colocar certos 
grupos em situação de dependência (MAZZINI, 2005, p.7).
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junto ao público-alvo por meio de roteiro de entrevis-
ta, recebendo posteriormente, tratamento estatístico.

Para o reconhecimento das áreas de estudo, 
constituídas pelos reassentamentos de Nova Pinhei-
rópolis, município de Porto Nacional, e da quadra 508 
Norte em Palmas, foram realizadas visitas às respecti-
vas prefeituras, a fim de levantar os aspectos legais dos 
referidos reassentamentos.

Na prefeitura de Porto Nacional foram realizadas 
entrevistas com o assessor jurídico e assessora da Se-
cretaria Municipal de Assistência Social e Secretários 
de Meio Ambiente e Infraestrutura. Posteriormente foi 
realizada visita de reconhecimento ao reassentamento 
Nova Pinheirópolis. Nesta visita levantou-se os equipa-

mentos sociais e aspectos da infraestrutura existente e 
foram feitos registros fotográficos. 

 Na Prefeitura de Palmas, com representantes do 
governo, foram levantados dados de registros docu-
mentais. Os passos seguintes ocorreram em função da 
pesquisa de campo, por meio da aplicação de entrevis-
ta semiestruturada, junto a uma amostra representati-
va composta de 20% das famílias dos jovens reassenta-
dos de ambos reassentamentos. A opção de pesquisar 
o contexto a partir das famílias dos jovens reassenta-
dos foi relevante em razão da vivência, da memória, 
dos laços em relação à situação anterior e a percepção 
das condições de um novo ciclo de vida a partir do re-
assentamento.     

 resuLtADos e DIsCussão

Processo de compensação das famílias reassentadas: o proposto

Processo de compensação das famílias reassentadas: o proposto

Em Nova Pinheirópolis há um total de 184 famí-
lias reassentadas, sendo que cerca de 79%  vieram de 
Pinheirópolis. Das famílias oriundas de Pinheirópolis, 
34% possuem jovens com faixa etária entre 15 e 24 

anos.
Em Vila Canela foram contabilizadas 91 famílias, 

totalizando 370 pessoas, segundo consta do EIA /RIMA 
elaborado pela Investco. 

Para 100% dos entrevistados em Nova Pinheiró-
polis, os programas relacionados à aquisição de áreas 

para reassentamento, moradia, infraestrutura e saúde 
foram atendidos de forma satisfatória.

Segundo o relatório do Conselho de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana de atingidos por barragens 
(2007), é de direito a reparação de todos os transtor-
nos causados tanto econômico, social, ambiental e cul-
tural. Assim, é dever da empreendedora responsável 
pela realização das compensações que incluem infra-
estrutura superior às de sua antiga moradia, educação 
de qualidade, saúde, opções de lazer e cultura e todas 
as decisões referentes a essas reparações devem ser 
discutidas com os atingidos.

Ainda de acordo com o relatório, estas compen-
sações devem acontecer, seja como reposição, indeni-
zação ou compensação, a todos os atingidos – comuni-
dades, grupos sociais, famílias e indivíduos. Entende-se, 
portanto, que a empreendedora e as políticas públicas 

têm a responsabilidade de repor, restituir, recompor, 
indenizar e compensar danos causados a todos quan-
tos forem atingidos por seus empreendimentos, em to-
das as etapas, do planejamento à operação.

A empreendedora INVESTCO apresentou progra-
mas de compensação social como maneira de ressarcir 
a população atingida, oferecendo medidas que a be-
neficiasse, como tentativa de compensar os impactos 
gerados. Os programas de compensação oferecidos 
ao reassentados são descritos no documento Estu-
do de Impacto Ambiental-EIA e respectivo Relatório 
de Impacto Ambiental - RIMA que foi elaborado pela 
THEMAG Engenharia e Gerenciamento LTDA. As com-
pensações consideradas de cunho social constantes no 
documento são: 

1. aquisição de áreas rurais e urbanas para reassentar a população de áreas inundadas;
2. recomposição e melhoria da infraestrutura viária, elétrica e sanitária na área da população reassentada;
3. recomposição e melhoria da infraestrutura social e de serviços afetada pelo reservatório;
4. monitoramento dos remanejamentos populacionais;
5. adequação dos serviços públicos durante a construção do empreendimento;
6. adequação das atividades econômicas de acordo com as necessidades atual da população;
7. recomposição e ampliação das áreas de turismo e lazer, de acordo com as antigas do local de residência dos 
reassentados;
8. realocação e remanejamento da população urbana;
9. realocação e remanejamento da população rural;
10. programa de saúde pública oferecido.
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Os resultados indicam, ainda, que não foram cum-

pridas as medidas compensatórias referentes à infraes-
trutura social, ao monitoramento dos reassentados, ade-
quação de serviços públicos, adequação das atividades 
econômicas, recomposição e ampliação das áreas de tu-
rismo e lazer de acordo com as antigas áreas de residên-
cia da população, constituindo-se em problemas para os 
reassentados. De acordo com o relatório da comissão es-
pecial de “atingidos por barragens”, estas são obrigações 
do poder público e da empreendedora, incluindo ainda o 
incentivo a atividades econômicas, isto a partir da criação 
do fundo de desenvolvimento industrial e comercial além 
de programas de geração de renda aos reassentados. 
Também é dever a implantação de infraestrutura relacio-
nada a lazer, como balneários, ginásios poliesportivos en-
tre outros. 

Cabe ressaltar que os reassentados de ambos re-
assentamentos advêm de localidades onde dispunham 
de áreas de lazer amplas, como é o caso de Vila Canela 
que possuía praias, e a antiga Pinheirópolis era próximo 
ao córrego “Perdido” o que se constituía em fonte de la-
zer. Em visita aos reassentamentos, pode-se comprovar a 
inexistência de equipamentos de compensação relativos 
a lazer. 

 Segundo informações da Investco, todas as com-
pensações previstas foram cumpridas, sendo que aquelas 
em que os entrevistados apontaram como não cumpridas, 
foram feitas por meio de repasses realizados às prefeitu-

ras envolvidas, e alegam que estes órgãos não executaram 
de forma satisfatória as ações previstas. Dessa forma, a 
empreendedora se tornou isenta destas obrigações, e as 
gestões atuais das prefeituras por sua vez, alegam que são 
problemas de administrações passadas.  

A realidade apresentada pelos entrevistados do 
reassentamento da quadra 508 Norte em relação às 
medidas compensatórias é diferente. O programa re-
lacionado com a aquisição de área para a realocação 
foi assinalado como medida cumprida por cerca de 63% 
dos entrevistados . No que se refere ao remanejamento 
e realocação para a nova área, cerca de 55% assinala-
ram como uma medida que também atingiu as expec-
tativas. Para 37% dos entrevistados, as ações desenvol-
vidas em relação à infraestrutura estão de acordo com 
o proposto, tendo em vista que todos os reassentados 
receberam casas, com água encanada, esgoto, ilumina-
ção pública, porém cabe ressaltar que este reassenta-
mento não conta com pavimentação asfáltica nas ruas, 
levando os reassentados a passarem por diversos trans-
tornos em todas as épocas do ano. Sobre esta questão 
a Investco informou que a compensação não foi reali-
zada mesmo constando no Projeto Básico Ambiental-
-PBA, sob a alegação de não tratar-se de obrigação da 
empreendedora, uma vez que adquiriram o loteamento 
já aprovado pela prefeitura, atribuindo a responsabili-
dade da pavimentação ao responsável pelo loteamento 
ou à própria prefeitura.

Impacto é considerado um choque, um efeito 
quase imutável, e estes podem atingir de forma positi-
va ou negativa.

 Com vistas à identificação das relações existen-
tes entre os diferentes modos de analisar a situação e 
que, de alguma forma, afetam suas interações com o 

ambiente social que são as formas pela qual se organi-
zava antes do deslocamento, a cultura na qual estava 
inseridos e baseados nesta problemática foi elaborada 
uma questão no intuito de aprofundar a compreensão 
quanto ao cumprimento dos programas compensató-
rios, segundo a visão dos jovens entrevistados.

A implantação de infraestrutura no reassenta-
mento de Nova Pinheirópolis constituía-se de medida 
compensatória e, segundo os entrevistados foi aten-
dida. Isso é justificado pelo fato de que muitos desses 
reassentados viviam em residências que não tinham 
condições mínimas de infraestrutura, sendo que a mu-
dança proporcionou acesso ao saneamento básico. 
Vale ressaltar que no início do levantamento de dados 
no campo ainda não haviam ruas asfaltadas, porém os 
serviços aos poucos foram sendo iniciados e nas últimas 
visitas ao local já se encontravam em fase de conclusão. 

Em relação aos serviços de atenção à saúde, 
80% dos entrevistados apontaram positivamente, pois 
em ambos os reassentamentos existe posto de saúde 
com serviços odontológicos (consultório bem equipa-
do) e consultório para atendimento clínico geral. Os 
principais atendimentos referem-se aos casos de hi-

pertensão, diabéticos, gestantes, e casos de viroses. 
O posto conta também com serviços de coleta de ma-
teriais para exames preventivos, farmácia e, quando 
necessário, atendimento psicológico por profissionais 
especializados. No reassentamento Nova Pinheirópolis 
encontra-se implantada uma unidade móvel de saúde 
que atende aos reassentados, incluindo da zona rural, 
promovendo acesso facilitado aos serviços médicos 
oferecidos.  

Relativo à Educação, percebe-se que não houve 
grandes mudanças em relação à antiga Pinheirópolis 
do ponto de vista da estrutura da escola. Somente 40% 
dos entrevistados indicaram como um aspecto positivo, 
o que nos remete a análise de que este serviço poderia 
ser melhor, tendo em vista que o reassentamento atual 
tem mais facilidade de acesso, isso por estar mais pró-
ximo da sede do município de Porto Nacional, onde há 

Impactos positivos e negativos do processo de deslocamento

Impactos Positivos destacados em Nova Pinheirópolis 
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facilidade para implantação de programas que pudes-
sem dar acessibilidade à internet, esporte e até mesmo 
a aspectos culturais. Isso amenizaria a não disponibili-

dade de atividades de lazer e acesso a cultura tendo em 
vista que a escola deve ser um local de integração e que 
tem impacto direto na qualidade do ensino (Figura 1).

A realidade observada a partir da percepção dos 
jovens e respectivas famílias reassentadas apontou a 
necessidade de se compreender o significado do termo 
“lugar”. Segundo Ferreira (2000), seria um centro de 
significações insubstituíveis para a fundação de nossa 
identidade como indivíduos e membros de uma comu-
nidade. A importância de nossa relação como indiví-
duo, para com os lugares ultrapassa a nossa consciên-
cia dessa ligação.  Em Nova Pinherópolis,  relativo aos 
impactos negativos, foi destacada a perda da relaçao 
com o lugar por  45% dos entrevistados,  seguidos pela 
perda de aspectos culturais com 30%, já que estes são 

difíceis ou muitas vezes impossiveis de serem compen-
sados (Figura 2).

Levando, também, em consideração que esta 
comunidade vivia em ambiente rural e que foram re-
alocadas em um espaço que, de certa forma, perdeu 
a característica de ruralidade, muitos de seus aspectos 
culturais também foram perdidos. Segundo Ferreira 
(2003), comunidade rural é muito mais do que apenas 
uma unidade produtiva de relações e inter-relações 
construídas durante uma vida, culturas enraizadas há 
gerações. O sentimento de total pertencimento à terra 
se configura em tudo que rodeia.

Figura 1. Impactos positivos destacados em Nova Pinheirópolis.

Figura 1. Impactos negativos observados em Nova Pinheirópolis.

Impactos negativos destacados em Nova Pinheirópolis
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No reassentamento da quadra 508 Norte, a edu-
cação é um aspecto que se destaca na visão dos en-
trevistados. Segundo 70% destes, houve melhoras no 
serviço, se comparado aos do antigo lugar de suas re-
sidências, oferecendo uma escola bem equipada que 
conta com laboratórios de informática, refeitórios e 
acesso a programas oferecidos pelo governo federal. 
Apenas 31,25 % assinalaram lazer como um aspecto 
positivo, então este dado pode indicar o não cumpri-
mento de compensação, pois 69% dos entrevistados 

ressaltaram que na quadra não são oferecidos lazer 
a comunidade.  Esta é uma medida compensatória 
de cunho social muito clara nos documentos oficiais, 
pois devem ser garantidas fontes de lazer semelhantes 
ao que foi perdido pelos reassentados, cabe ressaltar 
que estes tinham ligação direta com a praia em seus 
antigos lares e que com o remanejamento para outra 
localidade, impossibilitou esse lazer, além de este reas-
sentamento não contar nem ao menos com um centro 
esportivo (Figura 3).

No reassentamento da quadra 508 Norte, foram 
destacados por cerca de 44 % dos entrevistados o  rompi-
mento em relações pré-existentes. Aspectos estes que, ao 
se deslocarem, ficou para trás, e uma relação na qual não 

pode ser compensada, mais que poderia ser minimizada 
pela implantação de políticas de atendimento social na lo-
calidade, que oferecesse atividades voltadas para aspec-
tos culturais antes desenvolvidas (Figura 4).

 Impactos positivos destacados na 508 Norte 

 Impactos negativos destacados na 508 Norte 

Figura 3. Impactos positivos destacados na Quadra 508 Norte.

Figura 4. Impactos negativos observados na Quadra 508 Norte.
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ConCLusÕes

reFerÊnCIAs

1. O deslocamento compulsório da população 
em estudo gerou transtornos, perdas de aspectos rela-
cionados com o lugar em que viveu boa parte de suas 
vidas, relacionados a aspectos culturais e ambientais, 
em sua maioria, não compensáveis por estarem ligados 
à subjetividade;

2. Na maioria dos casos, as compensações, se-
gundo a percepção dos jovens reassentados e de suas 
respectivas famílias, não foram eficazes, acarretando 
em muitas perdas para essas pessoas;

3. Em ambos os reassentamentos foram encon-
trados problemas sociais, isto devido à falta de acesso 
a programas sociais, o que denota falhas no processo 
de compensação;

4. Em contrapartida ocorreram mudanças positi-
vas relacionadas à infraestrutura, já que essas pessoas 
passaram a ter acesso a uma habitação com condições, 
na maioria das vezes, melhorada, todos os entrevista-
dos moram em casa própria, construída de alvenaria, 

sendo que anteriormente muitos não tinham uma mo-
radia digna;

5. O atendimento à saúde é um serviço oferecido 
que apresenta qualidade segundo os reassentados, já 
na área da educação a escola poderia ter melhor estru-
tura física, mas destacam aspectos positivos em rela-
ção à tecnologia educacional disponível, apresentando  
qualidade de ensino razoável já que este e um proble-
ma nacional, não apenas em âmbito local;

6. Considera-se que o projeto alcançou seu ob-
jetivo, o de verificar a percepção dos jovens reassen-
tados e respectivas famílias a respeito do processo de 
compensação social do reassentamento Nova Pinhei-
rópolis e da quadra 508 Norte.

7. Segundo os entrevistados ambos os reassen-
tamentos apresentam falhas no processo de compen-
sação para o qual se sugere melhor acompanhamento 
pelos órgãos competentes, para evitar que injustiças 
ocorram.
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IntroDução
A formação em jornalismo transitou, na maior par-

te do século XX, por duas grandes vertentes, que repre-
sentam formas de ver a ação do egresso em jornalismo. 
A primeira, ligada a uma tradição mais presente nas uni-
versidades europeias, privilegia a relação direta com os 
conhecimentos da Sociologia da Comunicação, da Comu-
nicação Política, da Semiótica e da Teoria da Comunicação. 

Com essa formação densa e teórica baseada na so-
ciologia, na política e na filosofia, defende-se que o egresso 
teria condições de “olhar e perceber” o espaço à sua volta 
de forma mais substancial, saberia investigar, entenderia a 
sociedade à sua volta e poderia responder aos problemas 
demandados pela área com mais respaldo científico. 

Por outro lado, a segunda, mais ligada à prática e a 
uma forte formação profissionalizante, encontra nos cen-
tros norte-americanos seus defensores. Nesses centros de 
excelência, o eixo de formação é eminentemente profis-
sional, reforçando-se o modelo com “com graduações cur-
tas, que incorpora novas especialidades e reforça estraté-
gias de investigação em alguns campos” (GARCÍA, 2008, p. 
7). O eixo formativo do egresso em jornalismo é a prática e 
a inserção profissional em um mercado em transição cons-
tante. 

Nos últimos vinte anos, têm surgido uma terceira 

visão, que tenta abarcar as duas anteriores, criando um 
“equilíbrio” entre uma forte formação teórica e uma forte 
formação prático-profissionalizante (GARCÍA, 2008; NOCI, 
2008). Essa terceira visão motivada, em grande parte, pe-
las transformações tecnológicas baseadas na internet, tem 
defendido a revisão dos currículos e das competências for-
mativas no campo do jornalismo. Com isso, têm-se intro-
duzido disciplinas/matérias relacionadas a competências e 
habilidades multimídias, no processo de formação. 

De acordo com todo esse contexto que influi o pro-
cesso de formação do ensino de jornalismo, observa-se 
a necessidade de levantar e compreender as vertentes 
pedagógicas que predominam nas universidades e nas 
escolas de jornalismo no Brasil. Tanto no que concerne à 
estrutura pedagógica do curso, bem como ao processo de 
formação do profissional quanto às transformações digi-
tais e validação do diploma de jornalismo. 

Desse modo, o presente estudo visou a levantar, 
organizar e compreender o ensino de jornalismo e meto-
dologias utilizadas nos processos formativos, bem como 
coletar e tratar dados de campo sobre o ensino de jorna-
lismo, além de analisar e categorizar as falas dos a(u)tores 
envolvidos nos processos de formação em cursos de jor-
nalismo.  

mAterIAL e mÉtoDos

A metodologia adotada partiu de uma pesquisa de 
campo, ou seja, um estudo exploratório tomando por base 
as práticas realizadas no âmbito do ensino de jornalismo. 
A amostra em questão abrange faculdades de jornalismo 
renomadas pela atuação em sua área.  Desse modo, foram 
selecionadas cinco instituições federais e duas privadas. 
Entre as instituições federais, encontram-se: Universida-
de Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), Universidade de São Paulo (USP), Uni-
versidade Federal da Bahia (UFBA). Entre as faculdades 
privadas de jornalismo, estão: Tuiuti do Paraná e PUC do 
Paraná.

No intuito de responder ao problema desta pesqui-
sa, foram entrevistados nove profissionais (professores e 
coordenadores pedagógicos) do Curso de Comunicação 
Social – Jornalismo.  Com base na bibliografia em questão 

(GARCÍA, 2008; NOCI, 2008; BARBIE, 2001; ANDERSON, 
2006), foram analisadas as falas dos autores e categoriza-
das em quatro segmentos: uso de tecnologias e possíveis 
impactos nas práticas docentes; reações quanto à medida 
do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca da obrigatorie-
dade do diploma; incentivo à pesquisa científica e existên-
cia de projeto pedagógico do curso. 

Dessa forma, pretende-se compreender como se 
apresentam seu(s) significado(s) e o contexto onde ela(s) 
se insere(m) no processo de construção de uma visão so-
bre o ensino de jornalismo e as relações ocorridas com 
as transformações nos processos de formação acadêmica 
jornalística, em face, principalmente, das tecnologias digi-
tais, redes telemáticas e da própria convergência. A pro-
posta realizada neste estudo acompanhou e mapeou os 
processos formativos executados por universidades e/ou 
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faculdades, tendo uma compreensão do perfil de forma-
ção desenvolvido, que possibilitou a percepção de como 
são tratadas as questões sobre jornalismo digital e as mu-
danças ocasionadas pela internet, compreendendo como 

são assuntos de problematização dos currículos e das dis-
ciplinas. Esse ‘movimento’ permitiu ter elementos para 
a construção de uma visão sobre o ensino de jornalismo 
(BARBIE, 2001; ANDERSON, 2006).

Para análise e discussão dos resultados, o conteú-
do das falas dos autores foi analisado com base nas teo-
rias de Barbie (2001), Anderson (2006), García (2008) e 
Noci (2008). A priori, no intuito de analisar e categorizar 
as falas dos a(u)tores envolvidos nos processos de for-
mação do  curso de Jornalismo, optou-se por categorizar 
as falas quanto a certos aspectos em questão: como se 
constitui a relação com o uso das tecnologias e possíveis 
impactos nas práticas docentes quanto a esse processo; 
quais as reações referentes à medida do STF de obrigato-

riedade do diploma; incentivo à pesquisa científica e, por 
fim, a existência do projeto pedagógico do curso. 

Além desses pontos, categorizaram-se as falas en-
tre instituições privadas e particulares, devido terem ca-
racterísticas típicas com uma formação humanística mais 
forte nas federais e uma formação técnica predominante 
nas particulares. Todavia esses aspectos apresentaram 
exceções como foi o caso da Universidade Federal de 
Santa Catarina, conforme aponta o professor Elias Ma-
chado:

 resuLtADos e DIsCussão

A gente tem mais de 3.000 horas bem acima das 2.700 estipuladas pelo governo, pelo Ministério.  E 
uma carga muito alta. Nós temos uma carga, por exemplo, de 1.900 horas de disciplina específicas de 
jornalismo. Veja eu [estou] falando 1.900 horas de específicas de jornalismo. E nós temos 758 horas de 
disciplinas específicas optativas de jornalismo. E nós temos 300 e poucas horas de formação cultural. 
Então no meu entendimento inclusive isso são muitas horas.

[...] parece que chegou um recurso grande para melhorar o acervo e tal. E um dos coordenadores 
de outra área disse “olha, alguns professores lá reclamam que, enfim, os equipamentos estão assim 
tornando, estão agilizando tanto processo que ele fica assim: o que dizer?” Muito engraçado o coor-
denador falar isso para o Reitor, não é? Mas eu fiquei pensando ainda há muita resistência. Mesmo 
no ambiente do jornalismo, da comunicação ainda há resistências às novas, vamos chamar de novas 
tecnologias.

• Relação com o uso das tecnologias e possíveis impactos nas práticas docentes

     Em algumas instituições, embora aparente 
ser um pensamento arcaico para um curso que pre-
za pela informação como o jornalismo, há uma forte 

resistência ao uso das tecnologias. Em um dos casos 
na UFPR o então atual coordenador, Jair Antônio de 
Oliveira, relata:

Em sua fala, o coordenador Jair Oliveira aponta so-
bre a forte resistência quanto à tecnologia, devido à ne-
cessidade de se ter um “entorno humanista”.  Esse pro-
cesso é oriundo da formação humanística predominante 
nas federais que foram fortemente influenciadas pela cor-
rente europeia, em detrimento da vertente americana de 

predomínio técnico e visão mercadológica.  O coordena-
dor Washington da Universidade Federal da Bahia relata 
esse ponto ao afirmar que anteriormente os alunos eram 
educados sem ter sequer conhecimento prático, mas que 
atualmente essa possibilidade é inviável devido à era digi-
tal que a sociedade atual vivencia.

Porque eu comecei a estudar em 79 e me formei em jornalismo sem que necessariamente eu tivesse 
qualquer contato com qualquer tipo de equipamento. O que a gente tinha era... Como diz um irmão 
meu que estudou Direito “é a gente tinha aula baseada no princípio que se aplica em Direito que é 
giz e cuspe”. Ainda que a formação em jornalismo fosse uma formação que mesmo naquela época já 
exigia o componente, o acesso não tinha. Nós víamos fotografia com máquina que não funcionava, 
jornalismo assim. Aí vem um segundo momento da necessidade de tecnologia, ainda da tecnologia 
digital que é quando eu passo a ser professor. Aí eu compreendo por força da minha experiência como 
jornalista, como jornalista que me fez trabalhar em televisão.

Na fala de Washington, devido à sua experiência 
profissional em telejornal, há uma postura contrária a da 

UFPR, na qual, na era digital, é impossível um jornalista 
trabalhar sem o conhecimento prático.

E não dá pra formar jornalista achando que ele vai chegar numa redação e alguém vai pedir a ele pra 
editar uma matéria baseada por onde até eu sei. E vai ficar lá brigando com a ilha porque ele não con-



235

Linguas, Letras e Artes

A respeito das modificações no currículo, o coorde-
nador da UFBA aponta que foram feitas inserções ao lon-
go do curso, e que já em 1996 havia disciplinas mais rela-
cionadas à tecnologia. Para a professora Suzana da UFBA, 
o período de 1996 data a vinculação da tecnologia para a 
formação acadêmica na FACOM, relatando que, quando a 
entrou no mestrado, já havia alguns computadores.

Diferentemente da UFBA, a professora Beth Saad 
da Universidade de São Paulo relata que a lógica do curso 
de Jornalismo não é voltada para o meio digital, embora 
apresente disciplinas que trabalhem com ferramentas do 
on-line, o curso é direcionado para o impresso, a TV e a 
rádio. Ao afirmar que a Escola de Comunicações e Artes 

(ECA) ainda apresenta uma resistência cultural à predomi-
nância do digital, tanto que a disciplina de on-line entrou 
no currículo praticamente no decorrer de 2000. Comenta 
também que os próprios alunos possuem recursos digi-
tais muito mais equipados que os laboratórios da univer-
sidade.

Outro ponto de conflito na USP é o fato de as dis-
ciplinas humanísticas ministradas nos dois primeiros anos 
do curso não serem cursadas no departamento de Co-
municação Social. Além disso, nos dois últimos anos em 
que são disponibilizadas as disciplinas práticas, o discente 
concorre em um sistema de loteria para poder cursar as 
disciplinas dos veículos laboratoriais.

 O Professor Coelho da ECA na USP ainda aponta 
que a relação com a tecnologia não mudou a essência 
de se fazer jornalismo. E cita o caso do jornal quinzenal 
da ECA e do Boletim de Notícias, os quais passaram a 
ter sua versão digital naturalmente, sem a necessidade 
de se ter uma disciplina que ensinasse tecnologia aos 
alunos. Ele afirma que até hoje na ECA praticamente 
não se tem disciplina de ensino digital.

Já conforme a coordenadora do curso de jorna-

lismo Raquel Longue da Universidade Federal de Santa 
Catarina, o primeiro impacto das tecnologias na forma 
como se faz a formação jornalística na universidade 
é referente ao fato de usar a internet como fonte na 
preparação das aulas e contato com os alunos, mas 
ela acredita que a média desse impacto é relacionado 
de acordo com a disciplina que o professor ministra, 
algumas são mais afetadas, como Jornalismo On-Line, 
outras não.

segue saber que uma ilha [es]tá copiando e a outra está editando, [es]tá reproduzindo. Eu acho que 
aí o cara vai mudar. Quer dizer, acho que está passando por um processo que criou uma questão que 
é de ordem interprete, digamos assim. [...] Então acho que pra mim a síntese é a gente tem que com-
preender que a realidade do jornalismo acumula um tipo de conhecimento e de formação e não pode 
prescindir desta referência da tecnologia digital. Pra onde ela vai, eu não consigo nem ver.

Então nos dois últimos você tem os veículos laboratoriais mais dinâmicos, então TV, rádio e jornal. E aí 
você tem a possibilidade de cursar disciplinas, e aí começam os problemas. Porque a universidade tem 
um sistema de matrícula que é um horror (risos). Na verdade, quem decide a sua matrícula é um só. E 
aí você entra numa fila numérica concorrendo com alunos de muitas idades, então você se matricula 
às vezes em dez pra conseguir uma. Em função da disputa geral, porque o sistema leva em conta nota 
ano, o período que você está, variáveis que não há necessidade de formação e são variáveis quanti-
tativas. Então você desanima muito, eles desanima[m] mesmo, porque é uma batalha você conseguir 
montar um conjunto de conhecimentos que você imaginou ser legal e o sistema não deixa. Então 
desanima bem, então nos dois últimos anos você fica distanciado do departamento.

Então acho que esse impacto nós tivemos. E acho que continua impactando porque cada vez mais as 
pessoas estão usando agora redes sociais como um todo. No caso o Twitter também está sendo bas-
tante utilizado. Então eu acho que nesse sentido a gente teve um impacto aí no sentido da docência. 
[...] Eu acho que tem docentes que não estão tão ligados nos meios tecnológicos. Alguns e outros 
estão mais. Por características que podem ser da sua pesquisa, que podem ser da sua trajetória, da 
sua faixa etária mesmo eu diria. Tipo quem vem depois de mim, certamente pode ter um maior tipo 
de mais familiaridade com os meios tecnológicos, de rede enfim. E os que vêm antes de mim alguns 
podem ter menos familiaridade, mais isso também ligado eu acho ao nível inverso ao de interesses 
de pesquisa de cada um. Então, eu acho que mudaram algumas práticas, mas não posso te dizer que 
tenha sido no geral, mas eu acho que eu tenho visto, por exemplo, na área do jornalismo on-line muita 
gente. 90%, talvez sei lá, em colegas de outras universidades utilizando e mesmo. Agora mesmo eu dei 
uma videoconferência pra Universidade Federal de Viçosa. Então é uma tecnologia, é transmitida pela 
rede e a gente está também aí fazendo essa ponte com outras universidades.

No âmbito das universidades particulares, ob-
serva-se que houve maior adaptação ao conteúdo di-
gital, conforme aponta a professora Ana Paula da Tuiu-

ti do Paraná, mas em parte há alguma resistência, no 
entanto bem menor se comparada ao caso da UFPR e 
da USP.
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Houve mudanças de que houve avanços bem significativos até porque a gente [es]tá tendo cada vez 
mais novos. Então o que por um lado isso... eles já vêm inteirados nesse universo. Por outro lado, 
a gente tem tido resistência sim, principalmente em adaptar conteúdo pra esses novos dispositivos 
midiáticos. Por exemplo, eu vou trabalhar sociologia, antropologia, filosofia de um modo que seja atra-
tivo e na linguagem do aluno. A gente tem percebido hoje que, por exemplo, há um tempo alunos de 
jornalismo eram alunos mais naquela faixa etária dos 25, 30 anos. Hoje, assim, 90% têm 17, 18 anos. 
Então, eles vivem as redes sociais no seu dia a dia, constantemente. E a forma de a gente atingi-los às 
vezes com conteúdos que são cruciais pra área de jornalismo, principalmente esse conteúdo mais hu-
manístico acaba sendo via rede sociais ou via blog, outros dispositivos e a gente percebe uma barreira.

Então o marco era assim, eu acho que 97-98. Então nós precisamos naquele momento adotar con-
teúdo de jornalismo on-line. Mas nós não tínhamos uma disciplina no currículo. Então nós adaptamos 
uma disciplina na época, eu não era coordenadora do colegiado do curso, pra adaptar esse conteúdo. 
Porque nós precisávamos de uma disciplina pra adaptar esse conteúdo porque não era algo obrigatório. 
Era quase uma opção, uma disciplina optativa. Então a gente adotou isso em conteúdo curricular e na 
mudança curricular que nós fizemos em 98. A implantação em 2000 aí já adotava completamente. [...] 
Porque assim dessa mesma época que eu já tinha experimental em vários cursos da universidade, mas 
em 2000 passa a ser uma realidade em todos os cursos. As salas do ambiente virtual, nós não temos 
educação a distância na graduação. Temos algumas experiências. 

E esse currículo já conta com disciplinas de jornalismo digital. Já foi pensado para ter essas disciplinas 
e a gente tem no quinto período e no quarto período um projeto chamado interdisciplinar, todos os 
períodos têm, mas é nas áreas de web no quinto e no quarto período, onde eles desenvolvem inte-
grando pelo menos três ou quatro disciplinas do período trabalhos práticos, então, por exemplo, é 
um podcast que vai pra um blog e enfim uma revista on-line e aí se trabalha além das disciplinas afins 
nessas disciplinas de projeto interdisciplinar. 

A coordenadora da PUC do Paraná, Mônica, afir-
ma que houve um grande impacto e cita, por exemplo, 

o caso das salas de ambiente virtual, que é uma reali-
dade hoje na PUC.

Quanto ao currículo, a coordenadora aponta desde já a adoção de disciplinas de cunho digital:

Quanto às mudanças desencadeadas pela desre-
gulamentação do diploma, a coordenadora Ana Paula 
da Tuiutu do Paraná afirma que, no início, se teve um 

receio de que isso afetasse o interesse dos alunos, mas 
depois devido à contínua demanda do mercado a alu-
nos com diplomas esse fato não interferiu.

• Reações referentes à medida do Supremo Tribunal Federal quanto à obrigatoriedade do diploma

Logo a gente teve uma discussão bastante intensa com isso. Porque houve um certo receio do que é 
que seria o andamento do curso se seria, se continuaria ou não, se haveria procura, se teria interesse. 
E os próprios professores como se posicionar diante dessa discussão e a gente chegou à conclusão 
de que aquilo que eu tinha colocado antes que o diploma é importante, claro que é. Mas por outras 
razões, não pelo diploma em si, mas pelo conhecimento que é gerado. Então depois de muito con-
versar e discutir, a gente continuou abordando a comunicação por acreditar nisso. E acho que isso foi 
mais ou menos de modo geral no corpo docente. Não tive nenhum professor, por exemplo, incenti-
vando ou argumentando nesse sentido “ah! Vale mais o diploma”. Ao contrário, a gente percebeu um 
movimento até pra trazer pessoas que pudessem falar a importância que continuaria tendo.

A professora Mônica da PUC afirma o mesmo, e 
que a queda foi mínima se comparado ao que se espe-
rava. Ela defende a adoção do diploma, porque, mesmo 
sendo faculdade privada, tem um caráter humanista, as-

sim, a queda foi irrisória.
Nas faculdades federais, como UFSC, UFPR, USP e 

UFBA, as falas afirmam que não houve praticamente im-
pacto. 

Com base nas falas, observou-se maior incentivo à 
pesquisa nas federais UFBA, USP, UFPR, com exceção da 
UFSC, em que há interesse, mas conforme aponta o pro-
fessor Eliso Machado e a coordenadora do curso Raquel 
Longue, a busca é menor. No que se refere às bolsas de 
iniciação científica, os alunos não se interessam muito 
pela pesquisa, pois, em um estágio, a bolsa é maior, sen-

do mais rentável para o aluno.  O Professor Coelho da 
ECA/USP afirma que, entre os 238 alunos da faculdade, 
não se chega a ter 20 bolsistas do PIBIC. Já a Raquel da 
UFSC aponta que, devido aos 70% de prática na grade 
curricular em detrimento de 30% de matérias teóricas, 
se desencadeou uma carência no que concerne à pes-
quisa.

• Incentivo à pesquisa científica
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Então, isso é interessante até notar. Eu abro parênteses porque TCCs têm sido mais frequentes no 
curso de alguns anos pra cá. E isso [es]tá dentro desse aspecto levantado por muitos alunos de que 
falta conhecimento mais humanístico sobre, ou falta uma maior prática teórica, porque muitos têm 
querido fazer TCC teórico. Muitos têm querido fazer monografias, e o nosso curso até pouco tempo 
atrás tinha características de até 90% prática. Então, bom se fala em prática da pesquisa. Não sei até 
que ponto exatamente se muda. É claro que a internet é usada como fonte sim. Isso é fatal, acho que 
nem precisa, a gente até tem alguns estudos já sobre isso. Agora outros tipos de prática, enfim.

Quanto à Tuiuti do Paraná e à PUC do Paraná, os respecti-
vos a(u)tores apontam que, pelo fato da instituição ser privada, 

o incentivo é menor, já que o professor demanda mais tempo 
em sala de aula, segundo aponta Ana Paula da PUC do Paraná.

Nas instituições federais USP, UFSC, UFPR, UFBA, 
observou-se que há carência de um projeto pedagógico no 
curso de Comunicação Social. Os professores organizam 
suas ementas de acordo com seus critérios, não seguem a 
norma de um projeto pedagógico ou fiscalização por parte 

de algum setor específico. Quanto à capacitação dos do-
centes, cada um segue seu caminho, é comumente adota-
do a autocapacitação. Só quando professor que está ainda 
em estágio probatório recebe capacitação.  Referente ao 
projeto pedagógico, a professora Beth da USP comenta:

Em contraposição a essa corrente, as instituições 
Tuiuti do Paraná e PUC do Paraná apresentam um projeto 

pedagógico que é reformulado a cada ano ou semestre, 
de acordo com as demandas de mercado.

Com base nas falas dos a(u)tores, identificou-se 
um extremo em diversos pontos. Há uma característica 
mais humanística nas federais em questão, com exceção 
da UFSC, a qual compreende essa realidade e pretende 
se identificar reformulando sua grade curricular de 70% 
práticas e 30% teóricas. As instituições privadas, apesar 
de se considerarem de cunho humanístico em suas ações, 
demonstram maior preceito prático, fruto da demanda de 
mercado. Por exemplo, os professores são avaliados devi-
do às suas ações em sala de aula, o incentivo à pesquisa é 
irrisório. Em contraposição, a maioria das federais segue 
a lógica do sistema do CNPq, quanto mais pesquisas e pu-
blicações, mais valorizada torna-se a universidade.

Quanto à medida do Supremo Tribunal Federal, em 
2008, inferiu-se que não houve impacto significativo já 

que as empresas comunicacionais no geral predominam 
em contratar profissionais formados. Em alguns casos, há 
preferências por jornalistas da Federal, como é o fato que 
se observa em Santa Catarina com base na fala da coorde-
nadora do curso Raquel Longue.

Um aspecto interessante concernente às universi-
dades federais foi o que professor Elias Machado da UFSC 
em sua fala apresentou. O fato de a Federal ser o órgão 
público que menor dispõe de transparência e fiscalização, 
já que a população não sabe o que é feito na universidade 
e como está sendo aproveitada essa verba como retorno 
dos impostos. 

É necessário um meio termo em ambas as institui-
ções porque o curso de Comunicação Social, em específi-
co Jornalismo, não pode se eximir das mudanças oriundas 

Os professores de quarenta horas eles desenvolvem atividades no curso de Jornalismo e também de 
pesquisa. Alguns trabalham com os núcleos de práticas, porém os professores que têm as pesquisas 
eles cadastram os seus projetos no setor da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão que a partir da Pró-
Reitoria são aprovados. Atualmente a gente tem muitos dos professores do programa de mestrado e 
doutorado, são professores do curso de Jornalismo. Então eles possuem iniciação científica, desen-
volvem as pesquisas além do dia a dia em sala de aula. Os demais professores que não atuam direta-
mente no programa, também alguns apresentam projetos, mas o número, o índice ainda é bastante 
baixo. Por um lado até pela dedicação, no sentido que a pesquisa acaba envolvendo um tempo de 
dedicação. Mas é uma universidade particular e grande parte dos professores acabam tendo uma 
maior carga horária em sala de aula.

Enfraquece o processo porque, na verdade, não existe um projeto pedagógico muito único. Então 
cada um dá o que acha o que é necessário e ministra aquilo que lhe dá na telha. Isso é muito compli-
cado. E é uma cultura mesmo aqui da escola, não [estou] falando do departamento. A escola é avessa 
a esses processos formais de controle. Por exemplo, você vai num outra unidade aqui, você vai na FEA, 
existe uma coordenação pedagógica onde se decide, assim todas as classes vão ter um conteúdo simi-
lar. Então você pode até intercambiar professores, porque é possível todo mundo tá falando a mesma 
língua. Aqui não, lá os professores são organizados por áreas, então todo mundo naquela área dá a 
disciplina naquela área. Aqui não, você dá a sua disciplina, você não dá as disciplinas da área.

• Existência de projeto pedagógico do curso

ConCLusÕes pArCIAIs
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das transformações no âmbito digital. Entretanto não po-
dem reduzir-se ao tecnicismo, pois essa não é característi-

ca de uma formação graduada que se pressupõe a ser mais 
ampla e aprofundada que uma formação tecnológica.
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IntroDução

Desde há muito tempo, rochas moídas são utiliza-
das como corretivos e fertilizantes de solos para fins agrí-
colas. Emprestada dos termos agronômicos fosfatagem e 
calagem, rochagem é a remineralização do solo com ro-
chas silicáticas moídas (CAMPE et al., 1996). 

Como o território brasileiro é constituído, na sua 
maior parte, por solos ácidos e pobres em nutrientes, 
para torná-los produtivos, são utilizadas quantidades ele-
vadas de fertilizantes, implicando cerca de 40% dos custos 
variáveis de produção. Além disso, e como apontam Vilela 
et al. (2002) e Curi et al. (2005), soma-se o fato de os so-
los brasileiros serem pobres em minerais, contendo K, e 
apresentarem baixa capacidade de retenção de cátions, 
favorecendo perdas por lixiviação do K oriundo dos fertili-
zantes de alta solubilidade. Em quantidade, o potássio (K) 
é o segundo elemento fertilizante mais utilizado no Brasil, 
correspondendo a cerca de 30% do mercado de adubos, 
sendo que a forma cloreto de potássio (KCl) responde 
por mais de 95% do consumo de fertilizantes potássicos. 
Como praticamente inexistem no Brasil depósitos econô-
micos de potássio-K na forma de cloretos ou sulfetos, cer-
ca de 90% do potássio utilizado como fertilizante no país 
é importado, o que em 2007 gerou um déficit de US$ 1,5 
bilhão na balança comercial (OLIVEIRA, 2008).

Vários estudos (TÁVORA, 1982; NASCIMENTO; LOU-
REIRO, 2004) comprovaram a presença de reservas de 
minerais primários em rochas silicáticas com teores relati-
vamente altos de K em quase todas as regiões do país. Os 
resultados desses estudos levaram em conta a eficiência 
agronômica das rochas estudadas e indicaram que ela de-
pende da sua origem e composição, de fatores de solo, do 
tempo de incubação, do tratamento químico ou térmico 
aplicado e das culturas utilizadas. Outros estudos (RESEN-
DE et al., 2005; MACHADO et al., 2005) evidenciaram que 
a liberação de K contido em rochas silicáticas pode aten-
der à demanda das culturas, permanecendo ainda consi-
derável efeito residual do nutriente para cultivos subse-
quentes, característica desejável quando se considera o 
efeito fertilizante mais duradouro e o menor risco de per-
das, comparativamente aos adubos de alta solubilidade. 

Tal situação envolve toda a agricultura brasileira, 
mas é na produção de matéria-prima para a indústria de 

agroenergia, segmento em que o Brasil ocupa posição de 
destaque no ranking mundial, em que certamente se tor-
na mais evidente e merece maior atenção dos esforços 
governamentais, no sentido de garantir competitividade 
ao agronegócio brasileiro. Nesse sentido, ciente da im-
portância econômica nacional do setor agroenergético, 
o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, 
respaldado pela comunidade científica e tecnológica, tem 
priorizado temas como o melhor uso do solo e agromine-
rais, bem como o aproveitamento de resíduos e de sub-
produtos, fatores que afetam diretamente a produtivida-
de da fase agrícola e da fase industrial da cadeia produtiva 
de álcool.

Com a previsão de aumento na produção de bio-
combustíveis planejado para os próximos anos, haverá 
ainda uma maior necessidade de insumos minerais para 
as culturas agroenergéticas, o que agravará a atual defi-
ciência. Portanto, torna-se de grande importância para o 
setor agropecuário o desenvolvimento de novas fontes e 
rotas tecnológicas para a obtenção de fertilizantes de fós-
foro e potássio, bem como corretivos e condicionadores 
de solos, de forma a equilibrar a balança comercial e am-
pliar a sustentabilidade da agricultura. 

Diante dessas constatações, o Projeto ROCK-BIO-
COM, coordenado pela Embrapa Cerrados, cujas ações no 
estado do Tocantins são lideradas pela Unitins/NUDAM, 
tem como objetivo ampliar e potencializar as ações e os 
resultados bem sucedidos das pesquisas científicas so-
bre a identificação e a caracterização de rochas e rejeitos 
minerais para uso na agricultura e, com isso, promover o 
desenvolvimento tecnológico de novas fontes e rotas tec-
nológicas de agrominerais para a produção de biocombus-
tíveis líquidos. Além das considerações apontadas acima, 
a implantação de uma Usina de Álcool no município de 
Porto Nacional - TO, em que se prevê a integração de 300 
agricultores familiares e o fomento a produção de 900 ha 
de mandioca (Manihot esculenta) como matéria-prima, 
contribui para justificar a presente proposição, ao tempo 
em que reforça o caráter inovador dos agrominerais en-
quanto tecnologia socialmente apropriada à agricultura 
familiar. 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar o 
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potencial da aplicação de rejeitos de lavra procedentes 
de rochas silicáticas no suprimento de potássio, cálcio e 

magnésio para culturas agroenergéticas e as alterações na 
fertilidade do solo.

O experimento com a cultura da mandioca está 
sendo realizado no Complexo de Ciências Agrárias – CCA 
da Fundação Universidade do Tocantins – Unitins. A rocha 
utilizada é proveniente de um rejeito do processo de ex-
ploração/lavra mineral, pertencente ao grupo das rochas 
silicáticas classificadas como Biotita Xisto. Esse material 
apresenta, em sua composição química, 3% de K2O, 9% 

de CaO e 15% de MgO, presentes em minerais de Micas, 
Feldspatos e Anfibólios.

O solo onde é conduzido o experimento pode ser 
caracterizado como areno-argiloso (teor de argila < 20%). 
A Tabela 1 resume a análise da composição química do 
solo, o qual apresenta moderada acidez e baixo teor de 
potássio (K).

De acordo com os resultados da análise físico-quí-
mica do solo, não foi necessário calagem, especialmen-
te pelo fato de a saturação de bases (V%) estar acima de 
50%. 

O delineamento experimental utilizado foi de blo-
cos em faixa, com duas variedades, seis tratamentos e três 
repetições. Para isso, foram utilizadas parcelas de 7 x 4 
m, cada uma com 28 m2, totalizando 168 m2. O plantio 
da mandioca seguiu as recomendações técnicas para a re-
gião do Cerrado (EMBRAPA, 2003), ou seja, 1,0 m entre li-
nhas e 1,0 m entre plantas, de forma que cada tratamento 
é composto por 15 plantas dispostos em 3 linhas. 

Os tratamentos foram definidos em função da fonte 

e da dose “D” (D = 80 Kg.ha-1 de K2O), de forma que o expe-
rimento resulta constituído pelos seguintes tratamentos: 
(1) testemunha absoluta; (2) cloreto de potássio (dose D 
de K2O); (3) cloreto de potássio associado ao pó de rocha 
(dose ½D + ½D de K2O); e (4, 5 e 6) pó de rocha (doses 
½D, D e 2D de K2O). Após a aplicação dos tratamentos, o 
plantio da mandioca foi realizado no dia 23/12/2011 com 
as variedades IAC-12 e Sutinga. 

Essas variedades foram recomendadas pelo Centro 
de Estudos de Raízes e Amidos Tropicais – CERAT/UNESP, 
por estarem adaptadas às condições edafoclimáticas do 
estado do Tocantins e também por apresentarem alto 
teor de amido e alta produtividade.

Todos os tratamentos receberam adubação 
de fósforo no plantio (80 Kg.ha-1 de P2O5 na forma de 
superfosfato simples). Depois de 45 dias do plantio, 
foi realizada capina e adubação de cobertura com 
Nitrogênio (80 Kg.ha-1) na forma de sulfato de amônio.

Todos os resultados obtidos até o momento fo-

ram analisados estatisticamente, e assim será feito ao 
final do experimento com todos os demais dados das 
avaliações posteriores. Os resultados e as discussões 
que seguem partem das análises de variância e teste de 
médias (Tukey, 5%) realizadas com o auxílio do Software 
SISVAR. 

mAterIAL e mÉtoDos

Área experimental

Delineamento experimental

Tabela 1. Laudo analítico da composição química do solo

Tabela 2. Descrição dos tratamentos que compõem o experimento (mandioca)

pH P K Al Ca+Mg Ca++ H+Al MO

CaCl2 mg/dm3 cmole.dm-3 %

4,60 0,30 12,0 0,20 1,80 1,20 2,20 0,90

Tratamento Fonte de K Dose (kg ha-1 K2O) Outros nutrientes1

1.Testemunha -------- 0 +

2.Químico KCl D +

3.Químico + PR-I KCl+Pó de Rocha ½D + ½D +

4.PR-I Pó de rocha ½D +

5.PR-II Pó de rocha D +

6.PR-III Pó de rocha 4D +

1 Superfosfato simples (80 Kg.ha-1 de P2O5) e Sulfato de Amônio (80 Kg.ha-1 de N).
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O experimento encontra-se em andamento no 
CCA/Unitins, e a cultura em pleno desenvolvimento 
(190 dias), fase que, segundo Fagundes (2009), a cul-
tura da mandioca atinge taxa máxima de crescimento. 

As variedades avaliadas (IAC-12 e Sutinga) com-
pletarão seu ciclo de desenvolvimento em abril/maio 
de 2013, motivo pelo qual não foi possível apresentar 
neste trabalho resultados mais conclusivos sobre os 
efeitos dos tratamentos avaliados. Tendo em vista o es-
tágio de desenvolvendo da cultura, as avaliações apre-
sentadas a seguir fazem referência aos parâmetros de 
desenvolvimento fisiológico das variedades em função 
dos tratamentos aplicados: altura da planta, números 
de ramificações e diâmetro do caule.

Para a variedade IAC-12 (Tabela 3), as análises 
estatísticas mostram que os resultados de altura das 

plantas foram o único parâmetro com diferença signifi-
cativa entre os tratamentos. Apesar de estatisticamente 
pouco diferente, os resultados sintetizados na Tabela 3 
permitem algumas considerações preliminares: 

i) os resultados comparativos de altura de planta 
mostram o efeito superior do tratamento PR-II (pó 
de rocha) em relação ao correspondente KCl (quími-
co); 
ii) o tratamento KCl+PR-I (químico + pó de rocha) foi 
superior ao tratamento KCl e inferior ao PR-II, o que 
evidencia o efeito condicionador do pó de rocha por 
potencializar o efeito do KCl; 
iii) o tratamento PR-II apresentou melhor resultado 
que o PR-III, sugerindo que o incremento em altu-
ra será máximo para uma dose de K2O entre D (80 
Kg.ha-1 K2O) e 2D (D = 160 Kg.ha-1 de K2O). 

Para a variedade Sutinga (Tabela 4), a análise es-
tatística revela um comportamento muito semelhante 
ao da IAC-12, sendo a altura de plantas o único parâ-

metro com diferença significativa entre os tratamentos. 
Nesse caso, o tratamento PR-II diferiu de todos os de-
mais, com resultados superiores ao tratamento PR-III.

A análise fatorial completa para os resultados 
(Tabela 5) mostra que há diferença estatística signifi-

cativa entre as variedades em função dos tratamentos, 
apenas para o parâmetro altura de plantas. Isso signi-

Tabela 3. Resultados da avaliação dos aspectos fisiológicos da IAC-12 (Tukey 5%)

Tabela 4. Resultados da avaliação dos aspectos fisiológicos da Sutinga (Tukey 5%)

TRAT     Altura de Plantas Ramificações Diâmetro

Testemunha 88,60 b 7,27 a 20,23 a

KCl 118,69 a 8,22 a 23,86 a

KCL+PR-I 127,33 a 7,73 a 23,66 a

PR-I 112,42 ab 7,88 a 20,37 a

PR-II 129,81 a 10,06 a 26,16 a

PR-III 120,31 a 6,86 a 23,53 a

SQ 3327,30 18,68 78,10

QM 665,46 3,73 15,62

CV (%) 8,28 28,25 10,44

TRAT     Altura de Plantas Ramificações Diâmetro

Testemunha 114,66 b 11,52 a 21,42 a

KCl 132,75 ab 8,56 a 22,55 a

KCL+PR-I 149,27 ab 9,93 a 22,25 a

PR-I 137,47 ab 10,73 a 19,58 a 

PR-II 150,48 a 8,88 a 23,20 a

PR-III 134,67 ab 6,73 a 21,62 a

SQ 2562,45  44,00  23,15

QM 512,49 8,80 4,63

CV (%) 9,32  40,00  9,69  

SQ = soma do quadrado; QM = quadrado médio; CV = coeficiencia de variação.

SQ = soma do quadrado; QM = quadrado médio; CV = coeficiencia de variação.
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fica que a interação variedade x tratamentos foi maior 
para a variedade Sutinga. Os resultados para os demais 

parâmetros foram estatisticamente iguais nas duas va-
riedades. 

A partir dos dados de altura de planta, único pa-
râmetro que mostrou diferença estatística significativa, 
foi estabelecida uma função polinomial, a qual permite 
definir as doses ótimas fisiológicas de K2O (½D, D, 2D 
de K2O) 

Assim, pelas funções polinomiais definidas para 
as respectivas variedades e doses de pó de rocha (Fi-
gura 1), pode-se afirmar que: a variedade IAC-12 apre-

sentará altura de 133,3 cm com a dose de 107 kg.ha-1 
de K2O; e a variedade Sutinga (151,4 cm) com a dose 
96 kg.ha-1 de K2O. 

Essas considerações confirmam os resultados ob-
tidos na análise fatorial, de que a interação variedade 
x tratamento foi maior para a variedade Sutinga (y = 
-0,0044x2 + 0,8485x + 110,5), em comparação com a 
variedade IAC-12 (y = -0,0046x2 + 0,9882x + 80,269).

1. Os resultados apresentados aqui são referen-
tes ao monitoramento e à avaliação dos aspectos fisio-
lógicos de desenvolvimento da cultura realizado aos 
190 dias após o plantio.

2. Os resultados apresentados não permitem dis-
cussões conclusivas sobre o efeito potencial do uso do 
pó de rocha como fonte alternativa de insumo na pro-
dução de mandioca, mas comprovam os avanços obti-
dos na pesquisa.

3. Os resultados da avaliação ao término do ci-
clo de desenvolvimento da cultura, os quais serão 

obtidos por ocasião da colheita que deve ocorrer 
entre jan./mar.2013, farão referência novamente aos 
aspectos fisiológicos das plantas, mas, principalmente, 
à produção de matéria seca e teor de amido, pois, em 
função do índice de colheita de raízes, será estimada 
a produção de etanol das variedades e respectivos 
tratamentos.

4. As avaliações de alteração na fertilidade do 
solo também serão realizadas por ocasião da colheita e 
possibilitarão referências quanto aos efeitos residuais 
do pó de rocha.

Tabela 4. Resultados da avaliação dos aspectos fisiológicos para as interações variedade x tratamentos (Tukey 5%)

TRAT Altura de Plantas Ramificações Diâmetro

IAC-12 116,19 b 8,00 a 22,96 a

SUTINGA 136,54 a 9,39 a 21,76 a

SQ 199,12  31,48  14,36  

QM 39,82 6,29 2,87

CV (%) 9,14  35,86  9,67  

SQ = soma do quadrado; QM = quadrado médio; CV = coeficiencia de variação.
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Figura 1. Função polinomial: altura de planta (m) x doses de pó de rocha (Kg.ha-1 K2O)
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