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Apresentação
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Fundação Universidade do
Tocantins – UNITINS, ao final do XVIII ciclo do Programa de bolsas Iniciação Científica
– PIBIC, em que a nossa 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 XVIII Jornada de Iniciação Científica serão apresentados os resultados de 30 trabalhos desenvolvidos durante o ciclo PIBIC 2010/2011, nas áreas de
Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Sociais
Aplicadas, Linguística, Letras e Artes.
Agradecemos a comunidade técnico-científica e aos demais participantes
desse evento, que tem por finalidade divulgar os resultados da pesquisas desenvolvidas 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 contribuído 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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CONSERVAÇÃO DE VARIEDADES DE MANDIOCA DE MESA APÓS COLHEITAS1
Rafaella A. Nascimento2; Eliane R.Archangelo3; Thadeu Teixeira Júnior3; José V. Jucá4; Mariana C. L. Feitosa2 Layane A. Vítor5
Graduanda do Curso de Engenharia de Alimentos do Campus Universitário de Palmas – UFT, Bolsistas do PIBIC-UNITINS/CNPq;
3
Professores da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS;
4
Engenheiro Agrônomo SEAGRO-TO;
5
Graduanda do Curso de Engenharia Agronômica da UNITINS, Bolsistas do PIBIC-UNITINS/CNPq.
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INTRODUÇÃO
A mandioca (Manihot esculenta Crantz), planta pertencente à família Euphorbiaceae, é originária da América
Tropical, provavelmente do Nordeste do Brasil (DOMINGUEZ et al., 1982). A despeito de sua importância, a cultura ainda é cultivada de forma tradicional e sem uso de
tecnologia adequada, apesar de esta estar disponível para
os produtores. Grande parte de sua produção é obtida
em pequenas propriedades cuja mão-de-obra utilizada na
execução das tarefas concernente ao processo produtivo
é predominantemente familiar e a maior parte das variedades utilizadas não são melhoradas. Entretanto, para a
maximização da rentabilidade da cultura, é fundamental
que a variedade apresente potencialidade genética, que
lhe confira elevada capacidade de produção, resistência
às principais pragas e doenças, além de qualidades que

atendam às exigências do mercado consumidor. No caso
de variedades de mandioca de mesa é necessário que,
além de elevada produtividade e resistência a pragas e
doenças, as mesmas apresentem qualidades culinárias indispensáveis para a sua comercialização como, por exemplo, um reduzido tempo de cocção e uma resistência a
deterioração pós-colheita (VANETTI, 2000).
As raízes de mandioca apresentem alta perecibilidade
pós-colheita, em função da deterioração fisiológica que se
desenvolve nos locais injuriados, dois a três dias após a
colheita em condições ambientais (MEDEIROS, 2009).
O objetivo deste trabalho foi o de avaliar a resistência
a deterioração pós-colheita em cinco variedades de mandioca de mesa em diferentes épocas de colheita colhidas
no município de Palmas-TO.

MATERIAL E MÉTODOS
ferentes aos meses de colheita, com uma fileira de bordadura entre elas. Foram consideradas 10 plantas úteis
em cada subparcela, observando-se o espaçamento de
1,0 x 0,6 m entre plantas, compreendendo 6 m². Aos 70
dias após o plantio realizou-se a adubação de cobertura,
referente a 155 kg ha-1, utilizando-se da formulação 20-020 (NOGUEIRA e GOMES, 1999). Os tratos culturais foram
realizados de acordo com a necessidade e baseados em
práticas usuais recomendadas para a cultura.
Por ocasião das colheitas três colheitas (primeira, segunda e terceira, ou seja, oito, dez e doze meses após
plantio respectivamente) foram realizadas as avaliações
de deterioração após-colheitas (DAC). Para esta avaliação
foram obtidas raízes de uma amostra das plantas tomadas
ao acaso na área útil das parcelas, para verificar o período de conservação das mesmas após as colheitas, sob
condição ambiente. Periodicamente, raízes foram cortadas em rodelas finas para determinação da porcentagem
de deterioração fisiológica observada ao longo das raízes
conforme uma escala de notas de zero (ausência de deterioração) a cinco (100% de deterioração), proposta por
WHEATLEY (1987). Esses dados por se tratarem de avaliação visual que determinam a deterioração sobre raízes de
mandioca foram apresentados sob a forma de gráficos e
não sendo analisados estatisticamente.

O experimento foi conduzido a campo na área experimental do Complexo de Ciências Agrárias, (CCA) da Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS), localizado no
município de Palmas, TO. O solo utilizado nos experimentos é classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, com textura média. Preparou-se o solo com grade
aradora a uma profundidade 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 corrigir 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 diâmetro, plantadas horizontalmente a 10 cm de profundidade.
O experimento foi instalado no delineamento de blocos
casualizados, com três repetições, com os tratamentos
arranjados segundo o esquema de parcelas subdivididas, com as variedades destinadas a consumo “in natura” mesa (Cacau Teixeira, Rosinha, 979, 982, 753) nas
parcelas, e as três épocas de colheitas (oito, dez e doze
meses após plantio) nas subparcelas. Cada parcela com
área total de 50,4 m² foi dividida em três subparcelas, re-

1 1Projeto: Variedades de Mandioca e Desenvolvimento de Técnicas Agronômicas para o cultivo dessa cultura no Estado do
Tocantins; CNPq-SECT-UNITINS.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observa-se, pela Figura 1 que as variedades 753, Rosinha, Cacau Teixeira, 982, 979 apresentaram um sinal característico de deterioração fisiológica, onde no 6⁰ dia de
armazenamento na 1ª Colheita, apresentam na escala de
notas 2; 2,5; 2,7; 2; 2 respectivamente, ou seja, em porcentagem temos (40,0%; 50,0%; 54,0%; 40,0%; 40,0%)
comparando com a deterioração do 20⁰ dia, apresentam
3; 4,05; 3,8; 3,1; 3,4 respectivamente, ou seja, em porcentagem temos (60,0%; 81,0%; 76,0%; 62,0%; 68,0%),
nesta escala considera-se 1-20% sendo pouco deteriorado; 2-40% sendo parcialmente deteriorado; 3-60% deteriorado; 4-80% muito deteriorado; 5-100% totalmente
deteriorado.
Além disso, em todas as variedades houve um aumento na deterioração com o passar dos dias onde, a variedade 753 foi a que obteve uma menor deterioração (40,0
%) aos 15 dias e a variedade Rosinha foi a que mais se
deteriorou (81,0%) aos 20 dias, com isso, destaca-se a
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variedade 753 como a variedade de mesa indicada para
ser colhida aos 8 meses após o plantio e que poderá ser
consumida em até 15 dias com o grau de deterioração 2parcialmente deteriorado. De acordo com o trabalho de
MEDEIROS (2009), a deterioração pós-colheita começou
a se manifestar no terceiro dia, em todos os tratamentos
e o seu aumento foi notado com o decorrer do tempo de
conservação.
Aos 10 meses após o plantio, na 2ª Colheita, observase pela Figura 1 um aumento da deterioração, onde as
variedades 753, Rosinha, Cacau Teixeira, 982, 979 apresentaram no 6⁰ dia de armazenamento uma escala de
notas 2,2; 2,8; 2,5; 2,8; 2,2 respectivamente, ou seja,
em porcentagem temos (44,0%; 56,0%; 50,0%; 56,0%;
44,0%) comparando com a deterioração do 20⁰ dia,
apresentam 3,4; 4,4; 4,39; 4,3; 3,9 respectivamente,
ou seja, em porcentagem temos (68,0%; 88,0%; 87,8%;
86,0%; 78,0%).

982
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Figura 01- Deterioração, sob condição ambiente, em raízes das variedades de mandioca, após 6, 10, 12, 15 e 20 dias após armazenamento nas
1ª, 2ª, 3ª épocas de colheita respectivamente aos 8, 10 e 12 meses após plantio. Palmas – TO, 2011.

Observa-se (Figura 1), que em todas as variedades houve um aumento na deterioração com o passar dos dias e
que a variedade 753 foi a que obteve uma menor deterioração aos 6 dias e a variedade Rosinha foi a que mais
se deteriorou com 88,0% de deterioração aos 20 dias,
com isso, destaca-se a variedade 753 como a variedade
de mesa indicada para ser colhida aos 10 meses após o
plantio e que poderá ser consumida em até 6 dias com o
grau de deterioração 2,2- parcialmente deteriorado. As variedades 753 e Cacau Teixeira foram as variedades que ao
serem colhidas aos 10 meses com 10 dias apresentaram
porcentagem iguais (50,0%) com grau de deterioração 2,5médio deteriorado. Segundo, BRECHT (1995), na mandioca in natura a deterioração microbiológica desenvolve-se
entre cinco a sete dias após a colheita, em temperatura
ambiente.
Aos 12 meses após o plantio, na 3ª Colheita, observa-se
pelas Figuras 1 e 2 que quanto maior o tempo de permanência no campo maior foi o grau de deterioração. As va-

riedades 753, Rosinha, Cacau Teixeira, 982, 979 apresentaram um sinal característico de deterioração fisiológica,
sendo no 6⁰ dia de armazenamento, apresentam na escala
de notas 2,1; 2,9; 2,9; 2,9; 2,8 respectivamente, ou seja,
em porcentagem temos ( 42,0%; 58,0%; 58,0%; 58,0%;
56,0%) comparando com a deterioração do 20⁰ dia, apresentam 4,0; 4,6; 4,4; 4,4; 4,6 respectivamente, ou seja, em
porcentagem temos (80,0%; 92,0%; 88,0%; 88,0%; 92,0%).
Observa-se, que em todas as variedades houve um aumento na deterioração comparando a 1ª, 2ª e 3ª Colheita
e que a variedade 753 foi a que obteve uma menor deterioração aos 6 dias e a variedade Rosinha e 979 foi a que
mais se deteriorou com 92,0% de deterioração aos 20 dias,
com isso, destaca-se a variedade 753 como a variedade de
mesa indicada para ser colhida aos 12 meses após o plantio e que poderá ser consumida em até 6 dias com o grau
de deterioração 2,2- parcialmente deteriorado.
As variedades Cacau Teixeira e 982 foram as variedades
que ao serem colhidas aos 12 meses com 6 e com 20 dias
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apresentaram porcentagem iguais (58,0% e 88,0%) com
grau de deterioração 2,9 e 4,4- deteriorado e muito deteriorado respectivamente e as variedades Rosinha e 979
apresentaram porcentagem iguais ( 92,0%) ao serem colhidas aos 12 meses com 20 dias.
O ambiente é o primeiro fator contaminante dos alimentos. A presença de elevado número de contaminantes na mandioca é normal, considerando que se trata de
uma raiz e o solo é fonte da maioria dos microrganismos
de importância alimentar (VANETTI, 2000).
A deterioração pós-colheita das raízes diferiu entre as
variedades avaliadas aos 20⁰ dia (Figura 2) após o armazenamento nas três épocas de colheita e variou entre uma
escala de 3 (60,0%) e 4,7 (94,0%), mostrando que todas as
variedades foram suscetíveis à deterioração pós-colheita,
quando armazenadas sob condições ambiente. No entanto, FUKUDA et al (1988) constataram que a resistência
de raízes de mandioca à deterioração pós-colheita pode
ser controlada geneticamente, pela seleção de variedades
mais resistentes. No 20⁰ dia de armazenamento, calculou-

se as médias percentuais de deterioração fisiológica nas
raízes, podendo-se constatar que as cultivares 753, Rosinha, Cacau Teixeira, 982, 979 , apresentam, aos 8 meses,
um grau de deterioração de 3; 4; 3,7; 3,05; 3,2; e em porcentagem 60,0%; 82,0%; 75,0%; 61,0% e 64,0% respectivamente. E aos 10 meses, 3,2; 4,15; 4,15; 4; 3,95 e em
porcentagem 64,0%; 83,0%; 83,0%; 82,0% e 79,0% respectivamente. Já aos 12 meses, observou-se, 4; 4,6; 4,2;
4,2; 4,6 e em porcentagem 80,0%, 92,0%; 84,0%; 84,0% e
92,0% respectivamente de deterioração.
Com isso conclui-se que as variedades estudadas apresentaram um sinal característico de deterioração fisiológica a partir do 6⁰ dia de armazenamento em todas as épocas de colheitas. Todas as variedades houve um aumento
na deterioração com o passar dos dias. A variedade 753
foi a que obteve a menor deterioração e a variedade
Rosinha foi a que mais se deteriorou nas três épocas de
colheita (8, 10 e 12 meses após plantio) e quanto maior
o tempo de permanência no campo maior foi o grau de
deterioração.
8 meses

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

10 meses
12 meses

753

Rosinha

Cacau
Teixeira

982

979

Variedades

Figura 02- Deterioração pós-colheita em raízes das variedades de mandioca, avaliadas aos 20 dias após armazenamento nas três épocas de colheita, sob condição ambiente. Palmas – TO, 2011.
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INTRODUÇÃO
A mandioca (Manilhot esculenta Crantz) é uma
planta que se adapta às mais variadas condições de clima
e solo e apresenta boa tolerância à seca. Dentre os fatores bióticos responsáveis pela baixa produtividade está a
interferência negativa de plantas daninhas, fato também
verificado em outras regiões, com relato de redução de
produtividade de até 90% (CARVALHO et al.; 2000). Considerando o custo de produção da mandioca, acredita- se
que uma parcela significativa se deve ao controle das plantas daninhas; contudo esse valor é dependente de vários
fatores, como o tipo de infestação, o sistema de plantio e
o método de controle aplicado (CARVALHO, 2000). Para
se estabelecer métodos adequados de controle, é importante que sejam feitos levantamentos e identificação das
plantas presentes, pois mesmo herbicida não apresenta

espectro de ação suficiente para controlar todas as espécies existentes na área a ser cultivada (BRIGHENTI et al.,
2003). Além do conhecimento do dano, ou interferência,
proporcionado pelas plantas daninhas, torna-se fundamental a identificação destas para que haja recomendação adequada de herbicidas ou outras formas de controle,
bem como para fazer o monitoramento da presença de
certas espécies de plantas daninhas nas regiões onde se
cultiva a mandioca (ALCÂNTARA et al., 1982). Os objetivos deste trabalho foram de avaliar o crescimento, desenvolvimento e produtividade da cultura da mandioca
associadas ao manejo de plantas daninhas e identificar as
principais espécies de plantas daninhas infestantes durante o cultivo da mandioca e grau de interferência delas na
cultura.

MATERIAL E MÉTODOS
Foram instalados dois experimentos, na área experimental do Complexo de Ciências Agrárias CCA pertencente à FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINSUNITINS, município de Palmas, TO. O solo utilizado nos
experimentos é classificado como Latossolo VermelhoAmarelo distrófico, com textura média. O delineamento
experimental adotado foi o de bloco casualizado, com
sete tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos do
experimento 1 foram compostos por diferentes períodos
de convivência das plantas daninhas com a cultura da
mandioca; e, para o experimento 2, os tratamentos foram
compostos por diferentes períodos de controle das plantas daninhas com a cultura (Tabela 1). O solo foi preparado
com aração, gradagem e sulcamento. A área experimental
está adubada de acordo com análise do solo e conforme
a recomendação para a cultura da mandioca. Para o plantio das manivas foi adotado os espaçamentos de 2,0 x 0,6
x 0,5 m (2 metros entre as fileiras duplas e 60 cm entre
plantas nas linhas e 50 cm entre as fileiras). Cada parcela
foi composta por três fileiras duplas sendo 5,50m de largura e 4,20m de comprimento, totalizando 33,0m². A área
útil da parcela foi constituída por duas linhas centrais eliminando uma planta de cada extremidade, totalizando 10

plantas. As avaliações das plantas daninhas foram realizadas aos 120 dias após plantio. Nesta ocasião fizeram-se
as coletas das plantas daninhas por meio de amostragem
utilizando um quadro de 1,0 x 0,5 m de dimensão, lançado
aleatoriamente na área útil de cada parcela experimental. As plantas daninhas presentes em cada amostragem
foram identificadas, quantificadas, seccionadas rente
ao solo e levadas para estufa de circulação de ar forçado aos 65°C para obtenção da matéria seca por espécie.
Em ambos os experimentos foram avaliados as plantas da
área útil da parcela, por ocasião da colheita aos 300 dias
após plantio (DAP) avaliando-se comprimento das raízes
(CR), diâmetro das raízes (DR), peso úmido da parte aérea
(PPA), peso das raízes (PR), determinação da matéria seca
das raízes (MS), teor de amido (TA), obtido pelo método
da balança hidrostática (GROSSMANN e FREITAS, 1950) e
índice de colheita (IC), de acordo com a fórmula: IC= (peso
de raízes)/(peso de raízes + peso da parte aérea) x 100. Os
resultados obtidos foram submetidos à análise de variância, e a diferença entre as médias ajustadas foram determinadas usando teste de Tukey a 5% de probabilidade,
utilizando o Programa GENES - Aplicativo Computacional
em Genética e Estatística (CRUZ, 2001).

1 1Projeto: Desenvolvimento de técnicas agronômicas para a cultura da mandioca no estado do Tocantins; CNPq/UNIVERSAL-UNITINS.
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Tabela 1 – Descrição dos tratamentos utilizados no experimento 1 e 2 Palmas –TO, 2011.

Tratamento Experimento 1

Tratamento Experimento 2

CPD após 0 DAP

LPD3/ após 0 DAP

CPD até 300 DAP

LPD até 300 DAP

CPD após 25 DAP

LPD após 25 DAP

CPD após 50 DAP

LPD após 50 DAP

CPD após 75 DAP

LPD após 75 DAP

CPD após 100 DAP

LPD após 100 DAP

CPD após 125 DAP

LPD após 125 DAP

1/

2/

1/ convivência com as plantas daninhas; 2/dias após plantio. 3/ livre de plantas daninhas

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observa-se pela Figura 1 que houve predomínio na
área experimental de maior ocorrência foi a espécie Sida
spp enquanto que a espécie Spermacoce latifólia apresentou maior biomassa seca da parte aérea avaliadas aos
120 DAP. Sobre o gênero Sida, são conhecidas mais de
170 espécies, sendo a grande maioria considerada daninha, principalmente em pastagens e culturas anuais (KISSMANN e GROTH, 2000). Podem ser hospedeiras de um
micoplasma, que causa a doença conhecida como “virose
das malváceas”. Toleram solos pouco férteis e ácidos, mas
seu desenvolvimento é limitado (KISSMANN e GROTH,
2000). Os nutrientes compõem um dos fatores passíveis
de competição por essas plantas e algumas espécies são
medianamente susceptíveis a certos herbicidas que controlam a maioria das representantes do gênero. Enquanto que, a Spermacoce latifólia adapta-se a solos pobres
a ácidos, porém seu desenvolvimento é maior em solos
férteis. Devido a sua tolerância a sombreamento, compete com a cultura durante todo o ciclo, possui reprodução
através de sementes, com ciclo anual, podendo ser mais
longo que o das culturas anuais de verão. Encontrada
mais comumente no verão, nas lavouras da região meridional do Brasil. Pode abrigar nematóides do gênero Meloidogyne (LORENZI, 2006). Para as avaliações realizadas
na colheita da cultura da mandioca aos 300 DAP (Tabelas
2 e 3), observou-se que não houve diferenças significativas entre os tratamentos para matéria seca de raízes (MS)
e teor de amido (TA) nos experimento 1 (convivência com

Spermacoce
latifolia

Spermacoce
latifolia

Cássia tora

Cássia tora

Sida Sp

Sida Sp

0

5
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15

as plantas daninhas) e diâmetro de raízes, matéria seca
de raízes (MS) e teor de amido (TA) no experimento 2
(livre das plantas daninhas). Nas tabelas 2, 3 observouse que para comprimento de raízes (CR), diâmetro de
raízes (DR), peso da parte aérea (PPA), peso de raiz (PR)
os maiores valores foram obtidos no tratamento livre da
convivência com as plantas daninhas, isto mostra que, o
efeito do período de convivência depende do manejo,
ou seja, se referente ao experimento 1, onde a cultura
foi mantida por períodos iniciais no mato, experimento
2, quando a cultura foi conduzida inicialmente no limpo. O baixo rendimento de raízes de mandioca pode ser
atribuído, em parte, ao inadequado controle das plantas
daninhas que, muitas vezes, é realizado fora do período
ideal para essa cultura. Sabe-se que a cultura da mandioca é altamente suscetível à competição com as plantas
daninhas. Perdas em produção de raízes em decorrência
da competição com as plantas daninhas durante o cultivo
da mandioca podem chegar a 90%, em função do tempo
de convivência e da densidade das espécies infestantes
(CARVALHO, 2000). Dentre os fatores bióticos, as plantas
daninhas são consideradas um dos principais componentes do agroecossistema da mandioca que interferem no
desenvolvimento e na produtividade dessa cultura. Todavia, o grau de interferência das plantas daninhas nas
culturas depende de fatores ligados à própria cultura, à
comunidade infestante, ao ambiente e ao período em
que elas convivem (SILVA et al., 2007).
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Figura 1 – Número e Biomassa Seca de Plantas Daninhas (50 cm²) avaliadas aos 120 Dias Após Plantio (DAP).

14

Nas tabelas 2 e 3 observou-se que para comprimento de raízes (CR), diâmetro de raízes (DR), peso da
parte aérea (PPA), peso de raiz (PR) os maiores valores
foram obtidos no tratamento livre da convivência com as
plantas daninhas, isto mostra que, o efeito do período de
convivência depende do manejo, ou seja, se referente ao
experimento 1, onde a cultura foi mantida por períodos
iniciais no mato, experimento 2, quando a cultura foi conduzida inicialmente no limpo. O baixo rendimento de raí-

zes de mandioca pode ser atribuído, em parte, ao inadequado controle das plantas daninhas que, muitas vezes, é
realizado fora do período ideal para essa cultura. Sabe-se
que a cultura da mandioca é altamente suscetível à competição com as plantas daninhas. Perdas em produção de
raízes em decorrência da competição com as plantas daninhas durante o cultivo da mandioca podem chegar a 90%,
em função do tempo de convivência e da densidade das
espécies infestantes (CARVALHO, 2000).

Tabela 02- Médias de comprimento de raízes (CR), diâmetro de raízes (DR), peso da parte aérea (PPA), peso de raiz (PR), matéria seca de raízes
(MS), teor de amido (TA) índice de colheita (IC) do cultivar de mandioca, referentes ao experimento 1 (convivência com as plantas daninhas)
avaliadas na colheita. UNITINS, Palmas - TO, 2011.
Tratamento

CR
(cm)

DR
(cm)

PPA
(t ha-1)

PR
(t ha-1)

MS
(%)

TA
(%)

IC
(%)

42,8 a

4 , 1
bc

4,9 bc

3,5 ab

26,2 a

21,6 a

38,4 c

CPD até 300 DAP

32,4 dc

3,0 b

1,7 c

2,1 b

29,0 a

25,3 a

54,0 ab

CPD após 25 DAP

42,5 a

4,3 a

5,6 ab

5,1 a

27,8 a

22,2 a

50,7 b

CPD1/ após 0 DAP2/

CPD após 50 DAP

42,4 bc

4,5 a

5,8 ab

5,0 a

28,9 a

24,2 a

53,1 ab

3 , 6
ab

4,0 b

3,0 ab

27,8 a

22,1 a

60,5 a

CPD após 75 DAP

3 9 , 5
abc
27,7 d

3 , 7
ab

1,9 c

1,7 b

27,4 a

22,7 a

48,6 b

3 3 , 2
bcd

4 , 1
ab

3,8 b

3,6 ab

30,0 a

25,3 a

52,3 b

CPD após 100 DAP
CPD após 125 DAP
Média

37.2 *

3,9 *

4,0 *

3,4 *

28,1 ns

23,4 ns

51,1 *

CV (%)

8,7

11,05

15,27

22,21

6,64

5,85

5,2

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente a 5% de probabilidade pelo teste de Scott Knott. 1/ convivência com
as plantas daninhas; 2/dias após plantio.

Tabela 03- Médias de comprimento de raízes (CR), diâmetro de raízes (DR), peso da parte aérea (PPA), peso de raiz (PR), matéria seca de raízes
(MS), teor de amido (TA) índice de colheita (IC) do cultivar de mandioca, referentes ao experimento 2 (livre das plantas daninhas) avaliadas na
colheita. UNITINS, Palmas - TO, 2011.
Tratamento
LPD1/ após 0 DAP2//

CR
(cm)

DR
(cm)

PPA
(t ha-1)

43,0 a

4,2 a

4,9 ab

PR
(t ha-1)
3,5 bc

MS
(%)
26,2 a

TA
(%)
21,6 a

IC
(%)
38,7 b

LPD até 300 DAP

28,7 c

3,4 a

1,5 d

2,5 d

28,5 a

23,9 a

55,1 a

LPD após 25 DAP

27,9 c

3,4 a

2,3 cd

2,0 d

27,0 a

22,4 a

44,2 ab

3 4 , 9
abc

4,0 a

4,1 abc

4,1 ab

27,5 a

22,8 a

47,2 ab

LPD após 50 DAP
LPD após 75 DAP

31,2 bc

3,7 a

3,1 bcd

2,8 cd

27,0 a

22,4 a

43,8 ab

LPD após 100 DAP

37,8 ab

4,0 a

4,3 ab

2,8 cd

28,0 a

23,3 a

47,4 ab

LPD após 125 DAP
Média

39,1 ab
34,7 *

4,3 a
3,8 ns

5,0 a
3,6 *

4,7 a
3,2 *

29,4 a

24,8 a

48,1 ab

27,7 ns

23,0 ns

46,4 *

CV (%)
9,04
10,17
17,4
10,84
5,95
7,15
9,30
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente a 5% de probabilidade pelo teste de Scott Knott. 1/ livre das plantas
daninhas; 2/dias após plantio.

Dentre os fatores bióticos, as plantas daninhas são
consideradas um dos principais componentes do agroecossistema da mandioca que interferem no desenvolvimento e na produtividade dessa cultura. Todavia, o grau

de interferência das plantas daninhas nas culturas depende de fatores ligados à própria cultura, à comunidade infestante, ao ambiente e ao período em que elas convivem
(SILVA et al., 2007). Conclui-se que a maior ocorrência na
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área experimental foi da espécie Sida spp enquanto que
a espécie Spermacoce latifólia apresentou maior biomassa. Maiores valores foram obtidos no tratamento livre da

convivência com as plantas daninhas e quando a cultura
foi conduzida inicialmente no limpo, mostrando que, o
efeito do período de convivência depende do manejo,
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2

INTRODUÇÃO
A mandioca (Manihot esculenta crantz) é uma planta
perene, arbustiva, pertencente à família das Euforbiáceas, originária da América do Sul, provavelmente do Brasil
(FRAIFE Filho et. al., 2008). Constitui uma das fontes mais
econômicas de carboidratos nos trópicos, desempenhando papel importante na alimentação humana e animal e
na indústria. A grande contribuição da mandioca reside,
principalmente, na alimentação das populações de baixa
renda, em que mais de 700 milhões de pessoas recebem
de 200 a 1.000 calorias diárias fornecidas por esta cultura (FURLANETO et al., 2007). A mandioca é cultivada em
todos os estados brasileiros tendo uma área plantada de
dois milhões de hectares, sendo o maior produtor mundial. Seu cultivo é de grande relevância econômica como
fonte de carboidratos, para milhões de pessoas, principalmente nos países em desenvolvimento (FRAIFE Filho et.al,
2008).

Vários estudos sobre o potencial de produção de amido foram desenvolvidos com a cultura da mandioca no
Brasil, observando-se uma ampla diversidade genética da
espécie para este fator, variando de 5% a 43%. O desenvolvimento da indústria de fécula de mandioca no Brasil
tem demandado novas variedades com teores de amido
mais elevados nas raízes e qualidade que agregue valores
ao produto. No caso de variedades de mandioca de indústria é necessário que, além de elevada produtividade
e resistência a pragas e doenças, as mesmas apresentem
qualidades culinárias indispensáveis para a sua comercialização, como por exemplo uma resistência a deterioração
pós- colheita.
Assim o objetivo deste projeto é avaliar a resistência
a deterioração pós-colheita em cinco variedades de mandioca de indústria em diferentes épocas de colheitas colhidas 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. Preparou-se o solo com
grade aradora a uma profundidade 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 corrigir 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 diâmetro, plantadas horizontalmente a 10 cm de profundidade.
O experimento foi instalado no delineamento de blocos
casualizados, com três repetições, com os tratamentos
arranjados segundo o esquema de parcelas subdivididas,

com as variedades destinadas a indústria (Bujá Amarela,
Bujá Preta, Azulona, Jaibara e Najá) nas parcelas, e as três
épocas de colheitas (12, 16 e 18 meses após plantio) nas
subparcelas. Cada parcela com área total de 50,4 m² foi
dividida em três subparcelas, referentes aos meses de
colheita, com uma fileira de bordadura entre elas. Foram
consideradas 10 plantas úteis em cada subparcela, observando-se o espaçamento de 1,0 x 0,6 m entre plantas,
compreendendo 6 m². Aos 70 dias após o plantio realizouse a adubação de cobertura, referente a 155 kg ha-1, utilizando-se da formulação 20-0-20 (NOGUEIRA e GOMES,
1999). Os tratos culturais foram realizados de acordo com
a necessidade e baseados em práticas usuais recomendadas para a cultura.
Por ocasião das colheitas três colheitas (primeira, segunda e terceira, ou seja, 12, 16 e 18 meses após plantio
respectivamente) foram realizadas as avaliações de deterioração após-colheitas (DAC). Para esta avaliação foram
obtidas raízes de uma amostra das plantas tomadas ao
acaso na área útil das parcelas, para verificar o período

1Projeto: Variedades de Mandioca e Desenvolvimento de Técnicas Agronômicas para o cultivo dessa cultura no Estado do Tocantins; CNPqSECT-UNITINS.
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de conservação das mesmas após as colheitas, sob condição ambiente. Periodicamente, raízes foram cortadas
em rodelas finas para determinação da porcentagem de
deterioração fisiológica observada ao longo das raízes
conforme uma escala de notas de zero (ausência de de-

terioração) a cinco (100% de deterioração), proposta por
WHEATLEY (1987). Esses dados por se tratarem de avaliação visual que determinam a deterioração sobre raízes de
mandioca foram apresentados sob a forma de gráficos e
não sendo analisados estatisticamente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na 1ª Colheita, ou seja, 12 meses após o plantio, observa-se pela Figura 1 que, as variedades Azulona, Bujá
Amarela, Bujá Preta, Jaibara e Najá apresentaram sinais
deterioração fisiológica logo no 1⁰ dia de armazenamento,
apresentando na escala de notas 1; 1,7; 1,5; 2; 2 respectivamente, ou seja, em porcentagem temos desta maneira 20,0%; 34,0%; 30,0%; 40,0%; 40,0% comparando com
a deterioração do 18⁰ dia, apresentam 3,5; 4,3; 4; 4,2; 3
respectivamente, ou seja, em porcentagem temos desta
maneira 70,0%; 86,0%; 80,0%; 84,0%; 60,0%, nesta escala
considera-se 1-20% sendo pouco deteriorado; 2-40% sendo parcialmente deteriorado; 3-60% deteriorado; 4-80%
muito deteriorado; 5-100% totalmente deteriorado.
Observa-se, em todas as variedades houve um aumento na deterioração com o passar dos dias onde, a variedade Azulona e Bujá preta foram as que obtiveram me-
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1ª Colheita - 12 Meses Após Plantio

1

nor deterioração (32,0 %) aos 2 dias após armazenamento
e a variedade Bujá amarela foi a que mais se deteriorou
(86,0%) aos 18 dias, com isso, destaca-se as variedades
Azulona e Bujá preta como a variedade indicada para ser
colhida aos 12 meses após o plantio e que poderá ser consumida em até 2 dias com o grau de deterioração 1,6-estando entre pouco e parcialmente deteriorado, levando
em consideração que após 8 dias de armazenamento todas as variedades já apresentam sinais de deterioração.
As variedades Azulona e Bujá amarela foram as
variedades que ao serem colhidas aos 12 meses com 10
dias após o armazenamento apresentaram porcentagem
iguais (60,0%) com grau de deterioração 3- deteriorado.
A deterioração fisiológica caracteriza-se por descoloração
interna inicial, com estrias finas vasculares azuis escuras,
indicando comprometimento do xilema (BOOTH, 1978).
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Figura 01- Deterioração pós-colheita em raízes das variedades de mandioca, após 1, 2, 8, 10, 12, 16 e 18 dias após armazenamento nas 1ª, 2ª e
3ª épocas de colheita, respectivamente, ,12, 16 e 18 meses após plantio, sob condição ambiente. Palmas – TO, 2011.

Aos 16 meses após o plantio, na 2ª Colheita, observase pela Figura 1 um considerável aumento da deterioração em relação à 1ª Colheita, as variedades Azulona, Bujá
Amarela, Bujá Preta, Jaibara e Najá no 1⁰ dia de armazenamento, apresentaram na escala de notas 1,7; 3,7; 3,0;
1,7; 1,3 respectivamente, ou seja, em porcentagem temos
desta maneira 34,0%; 74,0%; 60,0%; 34,0%; 26,0%. Houve um aumento na deterioração das variedades Azulona,
Bujá Amarela e Bujá Preta respectivamente, e a variedade
Najá foi a que obteve uma menor deterioração (26%) e a
variedade Bujá amarela foi a que obteve maior deterioração (74%) no primeiro dia após o armazenamento. Com
isso, destaca-se a variedade Najá como a variedade indicada para ser colhida aos 16 meses após o plantio e que poderá ser utilizada no primeiro dia após o armazenamento
com o grau de deterioração 1,3- pouco deteriorado. Além
disso, destaca-se também que a variedade Bujá amarela
se deteriorou rapidamente (74,0%) no primeiro dia comparando a 1ª e a 2ª Colheita.

As variedades Azulona, Bujá amarela e Najá foram as
variedades que ao serem colhidas aos 16 meses (Figura 2)
com 7 dias após armazenamento apresentaram porcentagem iguais (98,0%) com grau de deterioração 4,9- entre
muito e totalmente deteriorado. Isto se explica que as raízes de mandioca apresentam alta perecibilidade pós-colheita, em função da deterioração fisiológica que se desenvolve nos locais injuriados, dois a três dias após a colheita
em condições ambientais (MEDEIROS, 2009).
Na 3ª Colheita aos 18 meses após o plantio (Figura 1),
observa-se que todas as variedades no primeiro dia após
o armazenamento, se deterioraram menos do que em
relação a 2ª colheita (16 meses após plantio) Com isso,
justifica-se que na segunda colheita houve mais acúmulo
de amido nas raízes do que na terceira colheita, ou seja,
quanto mais as plantas permaneceram no campo o teor
de amido se tornou menor. Isto foi observado em trabalho realizado por FEITOSA, et al. (2010), com as mesmas
variedades de mandioca e apresentaram maior compri-
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mento de raiz, matéria seca, teor de amido, e rendimento
de farinha aos 12 e 16 meses.
As variedades Azulona, Bujá Amarela, Bujá Preta,
Jaibara e Najá apresentaram um sinais de deterioração
fisiológica em poucos dias após o armazenamento, sendo
no 7⁰ dia de armazenamento, apresentam na escala de
notas 4,2; 4,2; 3,5; 4,5; 4,2 respectivamente, ou seja, em
porcentagem temos desta maneira 84,0%; 84,0%; 70,0%;
90,0%; 84,0%, comparando com a deterioração do 1⁰
dia, apresentam 1,4; 1,4; 1,4; 1,4; 1,6 respectivamente,
ou seja, em porcentagem temos desta maneira 28,0%;
28,0%; 28,0%; 28,0%; 32,0%.
Observa-se pela Figura 2, que as variedades Azulona, Bujá amarela e Najá ocorreram um aumento na deterioração comparando a 1ª, 2ª, porém da 2ª para a 3ª colheita ocorreram um declínio da deterioração. Utilizando
a análise de regressão para estudo do efeito das épocas
de colheita, observou-se que houve tendência de diminuição de amido em raízes, e rendimento de farinha com
o aumento da idade das plantas (PONTE, 2008). CEREDA
e VILPOUX (2003) relatam que o rendimento de farinha
varia de acordo com a variedade e a idade da cultura, de

modo geral, está entre 25% e 35%. SAGRILO et al. (2002),
avaliando o efeito da época de colheita no crescimento e
produtividade de variedades, citam que a segunda fase de
repouso fisiológico das plantas mostrou-se mais própria á
colheita, em face da maior produtividade de raízes tuberosas, de matéria seca em raízes e do teor de amido. As propriedades da pasta de amido são aquelas que apresentam
as alterações mais significativas com o tempo de armazenagem das raízes, com modificações nas curvas Viscográficas, nos valores de viscosidade e nas temperaturas dos
pontos críticos do viscograma para início de gelificação,
empastamento e para atingir a viscosidade máxima (CEREDA E VILPOUX, 2003). Neste sentido, Sarmento (1989)
citado por BRAGA et al., (2005), em estudos sobre o efeito do armazenamento de raízes de mandioca do cultivar
‘Branca de Santa Catarina’ sobre as características do amido extraído, relatou que no sexto dia de armazenagem das
raízes, o amido apresentou pasta mais diferenciada que
nos períodos anteriores, com pico de máximo mais achatado apresentando menores valores de viscosidade e que
as pastas de amido apresentaram ainda leves alterações
na cor e aumento de opacidade e de viscoelasticidade.
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Figura 02- Deterioração pós-colheita em raízes das variedades de mandioca, avaliadas aos 18, 07 e 07 dias após armazenamento sob condição
ambiente nas colheitas realizadas aos 12, 16 e 18 meses respectivamente. Palmas – TO, 2011.

CONCLUSÕES
Concluiu-se que as variedades estudadas apresentaram aumento na deterioração com o passar dos dias.
Aos 12 meses após o plantio as variedades Azulona e Bujá
preta podem ser industrializadas em até 2 dias, levando
em consideração que após 8 dias de armazenamento todas as variedades já apresentam sinais de deterioração. A

variedade Najá foi a indicada para ser colhida aos 16 meses após o plantio e que poderá ser utilizada no primeiro
dia após o armazenamento. Na 3ª Colheita aos 18 meses
após o plantio todas as variedades no primeiro dia após o
armazenamento, se deterioraram menos do que em relação a 2ª colheita (16 meses após plantio).
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INTRODUÇÃO
Entre as culturas de grãos, o feijoeiro é a que exibe
o mais alto nível de variabilidade quanto à cor, tamanho
e forma da semente, sendo que estas características influenciam as pessoas quanto à preferência por determinada variedade. Segundo Guevara (1990), no Brasil
há maior aceitação dos feijões de sementes pequenas e
opacas. O feijão preto é mais popular no Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, sul e leste do Paraná, Rio de Janeiro, sudeste de Minas Gerais e sul do Espírito Santo. No
restante do país, este tipo de grão tem pouco ou quase
nenhum valor comercial ou aceitação.
O feijão do tipo carioca é o mais comum em todo o
país, entretanto, no norte e nordeste o feijão em destaque é o feijão caupi. No Estado do Tocantins o feijão faz
parte da culinária como o feijão tropeiro e feijão verde
cozido (NAOE et al., 2006).
O feijão caupi é uma planta nativa do continente
africano (EHLERS e HALL, 1997). Há alguns estudos en-

volvendo a avaliação sensorial de feijão, Stone (1985) ;
Ferrarezi (1999); Carneiro (2001), por exemplo. No Brasil,
a recomendação de novos cultivares de feijão tem sido
feita em função de suas características agronômicas. Algumas delas são a produtividade e resistência às principais doenças que atacam o feijoeiro. Porém, nos últimos
anos, os pesquisadores do Programa de Melhoramento
Genético do Feijoeiro têm reconhecido a importância das
características físicas e sensoriais dos grãos de cultivares
de feijão na sua aceitação pelos consumidores (CARDOSO, 2000).
A finalidade deste trabalho é compreender como poderiam ser construídos os bancos de germoplasmas com
especificidades próprias, em especial para o armazenamento de sementes de feijão caupi, cuja avaliação sensorial e ambiental indicará os parâmetros mais adequados
ao programa de melhoramento da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS.

MATERIAL E MÉTODOS
A infraestrutura do Banco de Germoplasma será no
município de Palmas, Estado do Tocantins - Brasil, em
loteamento pertencente à Fundação Universidade do
Tocantins, localizado nas coordenadas geográficas aproximadamente 10°10’54.87” S 48°21’43.12” O, elevação
220m, conhecido como Campus I da Unitins.
Foram projetados ambientes para armazenagem de sementes de caupi (Vignia unguiculata) , milho (Zeas mays),
soja (Glycine max) e nativas. Além disso, serão locados
curadoria, área de espera, banheiros, estacionamento, almoxarifado, jardins, câmara fria, área de processamento
denominada “AP“ e área social (AS). Ainda não temos a
área total que será ocupada.
Foi escolhida uma planta baixa que melhor se adapta
visual e tecnicamente, onde há 5 cômodos com área de
12m² como finalidade de armazenamento de sementes
e haverá estantes em fileira; 1 AP com área de 37,20m²,
local de preparação das sementes e pesquisas, câmara

fria (contêiner padrão); área de espera ou recepção para
atendimento ao público, banheiros com área de 21m² e
almoxarifado com área de 37,97m² local para arquivar as
pesquisas. A área total da estrutura será de 201.87m². A
construção terá um designer associado ao banco de germoplasma, cada depósito de armazenagem terá um estilo
diferente.
Os cômodos serão locados segundo critérios de temperatura, lógica, circulação e paisagem, para que as sementes sejam corretamente armazenadas. As esquadrias
serão projetadas segundo suas funções, com diferentes
formas arquitetônicas. O banco de germoplasma de sementes terá capacidade de armazenar cerca de 10.000
acessos vegetais diferentes.
As sementes serão armazenadas em cada depósito
dentro de um recipiente feito preferencialmente de material plástico transparente para fácil identificação das sementes, ou de metal, para que as sementes não sejam
danificadas durante a conservação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O banco de germoplasma deve se assemelhar a uma
oca, a habitação indígena mais comum, principalmente entre os índios da família tupi-guarani. Consiste em uma gran-

de cabana, feita com troncos e árvores e coberta com palha
ou tronco de palmeira. Mas, como o banco será um local
para as pesquisas e armazenagem de sementes, a estrutura
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será de alvenaria estrutural, não fugindo da idéia de estilo e
estrutura da oca indígena.
Os cômodos estarão localizados onde não há tanto contato com o sol para poder preservar melhor as sementes.
Para as paredes dos cômodos o material sugerido é solo-cimento, devido à excelente propriedade térmica que poderá
ajudar na preservação das sementes. O material é menos
impactante, de fácil manuseio e bem resistente. As janelas serão de azulejos, para mais se assemelharem ao estilo
indígena, e o piso será de cerâmica. Os cômodos terão diferentes caracterizações para cada tipo de semente, que serão preservadas em estantes. Para o telhado será utilizada a
telha plan, com dimensões de 44 cm x 18 cm.
Na cultura indígena, os índios têm o hábito de pintar
o corpo, a cerâmica e os tecidos com um estilo que podemos chamar de “abstratas”. Cada tribo possui suas próprias
pinturas. Buscando essa semelhança, as paredes do banco
também terão diversos tipos de pintura e texturas.
A câmara, assim como os cômodos, também será localizada em local onde não haja muito contato com sol. Terá

tamanho padrão de 6 a 9m de comprimento e 2.4m de altura. Esse tamanho seria ideal para poder armazenar diversos
tipos de sementes.
As áreas dos cômodos serão 12m², com função de armazenar as sementes. A área de processamento (AP) será
de 37.20m², local de pesquisas e preparação das sementes.
O almoxarifado, com área de 37.97m², será local de arquivar as pesquisas e resultados das sementes. Os banheiros
terão área de 21m². A área da recepção (curadoria), local
de atendimento ao público e informações, será de 20m². A
área da câmara, local para preservar as sementes numa determinada temperatura, será de 12m². A área prevista para
o estacionamento é de 43,57m². O jardim ficará no fundo
da estrutura, local de descanso para os funcionários e o público.
Entre os cômodos e a área de preparo haverá um corredor para facilitar a circulação e também uma janela no fim
do corredor, para clarear e arejar o ambiente. As esquadrias
de cada cômodo terão tamanho padrão, exceto do Almoxarifado, que medirão 6m x 2m x 1.10m pela área ser maior.
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INTRODUÇÃO
A cultura do abacaxi é a principal frutífera cultivada e
comercializada pelo estado do Tocantins e cada vez mais
os sabores das frutas tocantinenses conquistam o paladar
de consumidores Brasil afora. O Estado também avança
na produção de abacaxi para exportação. Os principais
polos produtores são Miranorte, Miracema, Porto Nacional, Barrolândia e Palmas. Miranorte é o maior centro de
comercialização da fruta, considerada de alto padrão por
apresentar o brix (sabor adocicado) elevado (Ventura et
al., 2006; Antoniali, et al. 2009).
A fusariose causada por Fusarium subglutinans var.
ananas, constitui-se na principal doença da cultura no Brasil, com perdas estimadas em 50 a 100% dos frutos e em
até 50%, em mudas (Santos et al., 2002). O fungo infecta
mudas, plantas em desenvolvimento vegetativo e frutos,

incitando lesões nos tecidos afetados, com exsudação de
uma substância gomosa (Matos et al., 2000). O cultivar
Pérola, mais plantado no Tocantins, é bastante suscetível ao ataque deste fungo, atingindo altos índices caso a
frutificação ocorra em épocas chuvosas e de temperatura
amena. Medidas de controle recomendadas para a fusariose, normalmente são adotadas de acordo com as características locais de produção do abacaxi (Matos, et al.,
2005). No entanto, isoladamente, nenhuma medida tem
proporcionado resultado satisfatório aliada à incidência
nos campos de produção e ao histórico de ocorrência da
doença.
O objetivo deste trabalho foi caracterizar morfologicamente os isolados tocantinenses de Fusarium subglutinans var. ananas.

MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi conduzido no laboratório de Fitopatologia da UNITINSAGRO. Os isolados do fungo F. subglutinans
var. ananas foram obtidos de plantas de abacaxi apresentando sintomas da fusariose e procedentes de diferentes
localidades.
Placas de Petri contendo os diferentes isolados foram
armazenadas em temperatura ambiente (TA) na bancada
do laboratório, em temperatura de 20ºC e de 28ºC, ambas
com fotoperíodo de 12 horas de luz/12 horas de escuro.
Para as colônias obtidas foram observadas as características macromorfológicas, como aspectos de crescimento
micelial, coloração e velocidade de crescimento. Ainda foram analisadas as características micromorfológicas, como
produção de macro e microconídios, tipo de célula conidiogênica (monofiálide e polifiálide).

Foi medido o crescimento radial das colônias num intervalo de 2 dias até o décimo dia após a montagem do
ensaio. No décimo dia foi feita avaliação da coloração micelial. A partir das colônias crescidas foi preparada uma suspensão de conídios de cada isolado, na qual foi adicionado
lactofenol + azul de algodão e armazenadas em geladeira
para que pudesse então ser feita a avaliação micromorfológica. Para avaliação de células conidiogênica foram confeccionadas lâminas para observação em microscópio óptico. O ensaio foi montado em delineamento inteiramente
casualizado com esquema fatorial 5x3, sendo 5 isolados e
3 temperaturas.
As medidas do crescimento das colônias foram feitas
num intervalo de dois dias, até o décimo dia após a montagem do ensaio, perfazendo um total de cinco avaliações.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados mostraram que houve diferença na velocidade e no crescimento dos isolados, bem como nas
características macro e micromorfológicas. De modo geral
o crescimento foi maior para as placas mantidas à temperatura ambiente, variando de 14,964mm para o isolado

FSA01 na temperatura de 20°C até 25,16mm para o isolado FSA05.
Ao se comparar as temperaturas de incubação das placas foi possível constatar um padrão de crescimento entre
os isolados. Nas três temperaturas de incubação o isolado
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FSA04 foi o que menos cresceu, enquanto o isolado FSA05
foi o que teve o maior crescimento (Figura 2). De maneira

geral a incubação das placas na temperatura ambiente foi
a que proporcionou um melhor crescimento.

Crescimento médio dos isolados
5ª Avaliação
30

25,16

25

23,3

Crescimento radial em mm

21,184

21,02

19,58

20
17,732

15

21,904

23,216

18,168
17,104

18,204

18,08
17,032

16,924

FSA05

FSA01

14,964

10

5

0

FSA01

FSA02

FSA03

FSA04

FSA02

FSA03

20°C
diâmetro

14,964

17,732

17,104

FSA04

FSA05

FSA01

FSA02

28°C
18,168

17,032

16,924

18,08

19,58

FSA03

FSA04

FSA05

23,216

25,16

T.A.
18,204

21,184

21,904

23,3

21,02

FIGURA 2. Crescimento médio dos isolados nas diferentes temperaturas de incubação.

No tocante a coloração do micélio foi observada variação
entre isolados e também para o mesmo isolado quando comparadas as temperaturas de incubação, indicando uma possível variação dentro do isolado. As cores do micélio variaram
de branco, laranja, salmão e róseo, como mostra a Figura 3.
Quanto às características micromorfológicas foi possível observar a presença de macro e microconídios para

todos os isolados em todas as temperaturas de incubação
conforme a Figura 4 e Figura 5. Quanto ao tipo de célula
conidiogênica também foi constatada a presença de monofiálides para todos os isolados. Foi possível observar o
espessamento de hifas para os isolados FSA03 e FSA05.
Para o isolado FSA01 os microconídios estavam dispostos
em “falsa cabeça” (Figura 5).

FIGURA 3. Fotografias das
placas mostrando a coloração das colônias para os cinco isolados de F. subglutinans
var. ananans. A=temperatura
ambiente; B=20°C; C=28°C
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FIGURA 4. Características observadas nos isolados de F. subglutinans var. ananas. A= macroconídio; B= microconídio; C=polifiálide; D= “falsa
cabeça”

FIGURA 5. Características micromorfológicas observadas nos isolados de F. subglutinans var. ananas. A= monofiálide; B= espessamento de hifas;
C=falsa cabeça.

A caracterização morfológica dos isolados
mostrou que existe variação entre os isolados observados e o passo seguinte é verificar uma possível dife-

rença na patogenicidade e sobrevivência entre estes
isolados correlacionados com as suas diferenças morfológicas.
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INTRODUÇÃO
O Estado do Tocantins avança na produção de abacaxi
para exportação: é o 9º maior produtor do Brasil e o sétimo maior produtor de abacaxi Pérola. Os principais polos
produtores são Miranorte, Miracema, Porto Nacional, Barrolândia e Palmas, sendo a cidade de Miranorte o maior
centro de comercialização da fruta, considerada de alto
padrão por apresentar brix (sabor adocicado) elevado. A
produção em 2007 foi de 19,4 milhões de toneladas, uma
média de 23 mil frutos em cada hectare plantado (Cliping
on line, 2009).
No Brasil, apesar da importância do cultivar Smooth
Cayenne em algumas regiões produtoras, sobretudo no
Estado do Tocantins, há um amplo predomínio do cultivar
Pérola, variedade quase que exclusivamente brasileira que
também representa aproximadamente 80% da produção
nacional (Antoniali e Sanches, 2009).
Dentre os principais problemas que impedem a obten-

ção de altos rendimentos estão as doenças, muitas das
quais podem ser limitantes à produção. A importância econômica destas doenças varia de acordo com as condições
edafoclimáticas de cada região produtora (Ventura e Zambolim, 2002).
Desde 1998, quando ocorreu grande surto epidêmico da
doença, o Tocantins tem tido sua produção comprometida
pela ocorrência dessa doença. A uniformidade de plantios
e o trânsito de mudas contaminadas, aliadas a pouca disponibilidade de produtos para seu controle, contribui para
o aumento de incidência e severidade da doença nos vários
municípios onde a fruta é plantada, muitas vezes inclusive
como principal atividade econômica (Ventura, 2009).
O objetivo deste trabalho é avaliar o efeito de diferentes
ingredientes ativos de fungicidas sobre isolados de Fusarium subglutinans var. ananas para o controle da fusariose
do abacaxi no estado do Tocantins.

MATERIAL E MÉTODOS
Neste ensaio foram avaliadas plantas do cultivar Pérola,
plantadas em área experimental da Faculdade Católica do
Tocantins. Durante o decorrer do experimento as plantas
receberam as adubações de plantio e cobertura conforme
recomendações para a cultura.
Os isolados de F. subglutinans foram obtidos de plantas
apresentando os sintomas da doença de diferentes áreas
de produção no Estado, onde foram obtidos cinco isolados
do fungo dois procedentes de área de plantio do município
de Miranorte – TO, outro da área experimental da Fazenda
EIT, localizada na TO 050, município de Porto Nacional – TO
e os outros dois decorrente de área de plantio do município de Rio dos Bois - TO. No laboratório o fungo foi isolado,
identificado e devidamente armazenado até o momento
de montagem do ensaio.
Quarenta dias após a indução floral iniciou-se as aplicações dos fungicidas dentro das parcelas com sorteio dos
tratamentos e suas repetições. Os produtos e doses avaliados estão descritos na Tabela 1. A partir da indução floral e

aplicação dos produtos foi realizada avaliação semanal da
ocorrência e severidade da doença nas plantas através do
monitoramento no local do experimento.
O delineamento experimental utilizado no ensaio em
campo foi o de blocos casualizado, com quatro repetições
e 11 parcelas por bloco, cada parcela contem 20 plantas
totalizando 220 plantas por bloco e 420 plantas como bordadura totalizando 1300 plantas em todo o experimento.
Paralelamente os mesmos produtos e dosagens foram
avaliados em um ensaio in vitro pela inibição do crescimento micelial de F. subglutinans. Para isso, os fungicidas foram
diluídos em série e ajustados para as mesmas concentrações avaliadas em campo. A eficiência dos produtos foi verificada através da aferição perpendicular dos diâmetros das
colônias em milímetros, determinando-se a porcentagem
de inibição (% I) dos tratamentos em relação à testemunha.
O delineamento experimental utilizado no teste “in vitro”
foi o de inteiramente casualizado, com cinco repetições,
sendo cada parcela representada por uma placa de Petri.

26

Tabela 1. Descrição dos Tratamentos aplicados no campo.

Tratamento

Produtos Aplicados

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tebuconzole
Tebuconzole
Tebuconzole
Azoxystrobim
Azoxystrobim
Azoxystrobim
Azoxystrobim
Tiofanato Metílico
Tiofanato Metílico
Tiofanato Metílico
Testemunha

Dose (g/ha ou ml/
ha) para 600 l de
calda
50 ml
75 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
350 ml
300 g
500 g
700 g
0

Dose (g/ha ou ml/ha) usada
no experimento
0,625 ml
0,938 ml
1,250 ml
2,500 ml
3,125 ml
3,750 ml
4,375 ml
3,750 g
6,250 g
8,750 g
0

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados mostraram que a incidência da doença aconteceu de forma aleatória no campo, sendo que em média o fungicida azoxistrobina foi o que
apresentou o melhor controle da doença (Figura1).

Foi percebido também que em algumas dosagens
dos fungicidas houve maior ocorrência de plantas
sem frutos ou de frutos sem coroa, como mostra a
Figura 2.

Figura 1. Porcentagem média de frutos sadios nos respectivos tratamentos
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Figura 2. Média da ocorrência de frutos doentes, sadios e de plantas sem frutos
após a aplicação dos tratamentos com os fungidas.
No ensaio in vitro as menores concentrações
dos fungicidas foram suficientes para provocar

uma inibição total do crescimento micelial (Figura
3).

Figura 3. Ensaio in vitro de avaliação da inibição do crescimento micelial
pelo uso de fungicidas.

De modo geral a incidência de doença no campo foi
baixa, mesmo tendo sido feita a inoculação das plantas
da bordadura o que é feito para garantir inoculo no ex-

perimento. Desta maneira o ensaio de campo deverá ser
repetido de maneira que o efeito dos fungicidas seja melhor testado.
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INTRODUÇÃO
A soja [Glycine max (Linnaeus, 1735) Merrill, 1917] é a
oleaginosa mais importante sob cultivo extensivo no Brasil. Participa da economia de pequenas, médias e grandes
empresas e é o produto agrícola mais importante na pauta das exportações brasileiras (Bulbovas et al., 2007).
No mundo são conhecidas mais de 100 doenças da cultura da soja. Dependendo do local, algumas atingem níveis de dano econômico e outras passam despercebidas.
Dentre estas, os nematóides fitoparasitos destacam-se em
importância. Entre as espécies que representam danos à
cultura da soja estão o nematóide de cisto (Heterodera
glycines), nematóide de galhas (Meloidogyne incógnita) e
das lesões radiculares (Pratylenchus sp.) e, mais recentemente, o nematóide ectoparasita Tubixaba tuxaua.
Atualmente, a maioria das culturas comerciais de importância mundial tem sérios problemas com nematóides
(Costa, 2000) e muitas vezes a ocorrência deste patógeno
só é notada pelo produtor depois e já ter causado grandes danos à lavoura. Calcula-se que as perdas devido ao

ataque de nematóides nas principais culturas, em todo o
mundo, cheguem a 100 bilhões de dólares anuais (Severino et al., 2006).
O levantamento e a identificação de nematóides em
áreas de cultivo de soja no Estado do Tocantins permitirão uma convivência da cultura com estes patógenos através da adoção de práticas agrícolas que visem o controle
do nível populacional destes microrganismos no solo. O
monitoramento das áreas e intervenções quando necessárias, com medidas de controle, possibilitarão a manutenção de baixos níveis populacionais do patógeno, firmando-se assim como melhor estratégia para o controle
dos nematóides.
O objetivo deste trabalho é realizar um levantamento e identificação de nematóides associados à cultura da
soja nas áreas produtoras do Tocantins, a fim de que sejam conhecidas as principais populações de fitonematóides nessa cultura e que medidas de manejo sejam recomendadas.

MATERIAL E MÉTODOS
Foram avaliadas até o momento 101 amostras de solo
e raízes de soja trazidas ao laboratório de fitopatologia,
localizado no Complexo de Ciências Agrárias/UNITINSAGRO, por produtores rurais e órgãos governamentais e do
setor produtivo. No laboratório, cada amostra de solo foi
acondicionada em geladeira até o momento da extração
dos nematóides.
A extração das amostras de solo e raiz foi realizada
com o método Coolen e D’Herde (1972) e Jenkins (1964,
em que se retira uma alíquota de cem centímetros cúbicos da amostra, acrescentam-se aproximadamente dois a
três litros de água de torneira, homogeneíza-se a amostra
em suspensão, quebram-se os torrões maiores e deixase repousar por cerca de vinte segundos. Depois, vertese a suspensão sobre uma peneira de malha igual a vinte
mesh (0,84 mm) sobre outra peneira de quinhentos mesh
(0,025mm).
Os nematóides e partículas de solo retidos na última

peneira são recolhidos em suspensão aquosa, em tubos
de 50 mL, que são balanceados e centrifugados a 1750
rpm, por cinco minutos. Então, descarta-se o sobrenadante, acrescenta-se a solução de sacarose (454g/litro) com
auxílio de uma pisseta dirigindo-se o jato para o fundo
dos tubos, de modo a promover ressuspensão do material
sedimentado. Centrifuga-se novamente na mesma rotação, passa-se o sobrenadante na peneira de 500 mesh e
lavam-se os nematóides retidos por cerca de um minuto
com água da torneira. Recolhem-se os nematóides em
suspensão aquosa, com auxílio de jatos de pisseta. Os nematóides serão fixados em fixador Golden para posteriormente serem identificados e quantificados.
Por fim, examina-se a suspensão no microscópio óptico com auxílio de Placa de Peters, onde 1 ml da suspensão
é depositada e todos os nematóides presentes são identificados e quantificados.
As atividades foram realizadas no laboratório da UN-
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TINSAGRO e no laboratório de nematologia da FACTO,
onde foram realizadas as extrações dos nematóides a
partir das amostras de solo recebidas de diversas regiões

produtoras de soja no Estado (Tabela 1). Após a extração
foi realizada a identificação dos gêneros de nematóides
encontrados no solo.

Tabela 1. Identificação das amostras por município e número de amostras recebidas no período de agosto a dezembro de 2009
Municípios

Numero de Amostras

Alvorada

04

Barra do Ouro

03

Bom Jesus do To

09

Brejinho de Nazaré

05

Campos Lindos

01

Centenário

02

Colinas

01

Guaraí

03

Itacajá

02

Itaperatins

03

Mateiros

42

Pedro Afonso

09

Rio dos Bois

01

Tupirama

16

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante este período foram recebidas e analisadas 82
amostras. Os nematóides extraídos foram fixados e armazenados no fixador para posterior identificação.
Foram identificados os nematóides em 18 amostras
(Tabela 2). Dentre os encontrados, o gênero que predominou foi o Helicotylenchus spp, entre outros especificados
na tabela 2.
Nas amostras processadas foram encontrados gêneros de ocorrência comum em solos de cultivo e também
importantes fitonematóides para a cultura da soja, como

Pratylenchus brachyurus, Pratylenchus zea, Meloidogyne
sp e Tubixaba spp. Recentemente, a ocorrência de Tubixaba tem despontado como importante nematóide para a
soja, causando perdas significativas nos locais onde está
presente. Desta maneira, é importante realizar o monitoramento destas áreas para que seja acompanhado o
desenvolvimento populacional, a fim de que medidas de
manejo sejam adotadas para o seu controle, de maneira
que não atinjam danos econômicos e possam inviabilizar
o desenvolvimento da cultura da soja no Tocantins.

Tabela 2. Gêneros de nematóides identificados nas amostras recebidas pelo laboratório de Fitopatologia/CCA/UNITINS AGRO

Amostra

Município

Cultura

Nematóides

01

Guaraí

Soja

Criconemoides
sppHelicotylenchus spp
Tubixaba spp

14
02
15

02

Rio dos Bois

Soja

Helicotylenchus spp

02

03

Tupirama

Soja

Criconemoides spp
Helicotylenchus spp
Tubixaba spp
Pratylenchus brachyurus

02
08
55
04

04

Colinas

Soja

Helicotylenchus spp
Tubixaba spp

188
21

05

Bom Jesus do To- Soja
cantins

Helicotylenchus spp
Tubixaba spp
Pratylenchus brachyurus

571
02
02

06

Brejinho de
Nazaré

Criconemoides spp
Tubixaba spp
Pratylenchus brachyurus

121
02
14

Soja

31

Quantidade/amostra

07

Itapiratins

Soja

Helicotylenchus spp

660

08

Itapiratins

Soja

Tubixaba spp

03

09

Bom Jesus do
Tocantins

Soja

Criconemoides spp
Helicotylenchus spp
Tubixaba spp

02
03
01

10

Guaraí

Soja

Criconemoides spp
Helicotylenchus spp
Tubixaba spp

02
06
13

11

Mateiros

Soja

Outros (NCS)*

07

12

Mateiros

Soja

Helicotylenchus spp
Pratylenchus brachyurus
Pratylenchus spp
Vida Livre

01
04
02
02

13

Mateiros

Soja

Pratylenchus zea
Tubixaba spp
Meloidogyne
NCS

06
02
02
01

14

Mateiros

Soja

Tubixaba spp
Pratylenchus zea

03
01

15

Mateiros

Pratylenchus zea
Tubixaba spp
Meloidogyne
Vida livre
NCS

09
02
01
09
01

16

Mateiros

Soja

Pratylenchus zea
Meloidogyne

06
02

17

Mateiros

Soja

Pratylenchus zea
Tubixaba

23
03

18

Mateiros

Soja

Pratylenchus zea
Meloidogyne
Vida livre

17
01
07

A identificação dos nematóides encontrados nas amostras restantes e já processadas está sendo realizada. Novas amostras serão recebidas e visitas técnicas para coleta

de solo em áreas de cultivo de soja deverão ser feitas neste semestre, a fim de que seja realizado o levantamento
dos gêneros de nematóides nelas encontrados.
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INTRODUÇÃO
A agricultura atual, com elevada utilização de energia e insumos externos, dificilmente conseguirá subsistir,
a longo prazo, uma vez que o manejo intensivo do solo
sem práticas conservacionistas induz a exposição direta
ao sol, às chuvas e aos ventos, principais agentes causadores de sua degradação em condições tropicais (PRIMAVESI, 1988; COSTA et. al., 1993; DE-POLLI et. al., 1996),
alterando as características química, física e biológica, em
maior ou menor período de tempo (COSTA et. al., 1993).
Nota-se, nas últimas décadas, que a necessidade de produzir, cada vez mais tem levado a alterações tecnológicas
de práticas culturais, cujas consequências ecológicas não
têm sido entendidas suficientemente (SIDERAS & PAVAN,
1985).
Uma prática que vem sendo bastante utilizada para
aproveitamento do nitrogênio do ar é a da adubação verde, definida como: “A prática de enriquecimento do solo
com matéria vegetal não decomposta (exceto resíduos
de culturas), nascida no lugar ou trazida de fora”. Este
conceito, no entanto, é muito mais antigo, tendo início
na China, na dinastia de Chou, no período compreendido
entre 1134-247 a.C. (SOUZA, 1953). Segundo CALEGARI
(1998), adubação verde é a utilização de plantas em rotação ou consorciadas a cultivos, incorporandoas ao solo
ou deixandoas em superfície, contribuindo para manutenção e/ou melhoria de características físicas, químicas
e biológicas do solo. Para este autor a adubação verde
tem múltiplas funções, ou seja, proteção contra impacto
direto sobre o solo de gotas de chuva; conservar umida-

de; diminuir oscilações térmicas; favorecer infiltração de
água; evitar erosão; adicionar e/ou reciclar nutrientes;
favorecer o controle de plantas invasoras. Normalmente,
as plantas que vem sendo mais utilizadas para esta prática são as da família Leguminosa e, principalmente, por
sua forte interação com bactérias do gênero Rhizobium
que possibilitam altos níveis de fixação do N2.
Outra característica de grande importância nesta família de plantas é a de apresentar baixa relação C:N quando
comparada com plantas de outras famílias (gramíneas,
etc). Este aspecto, aliado a grande presença de compostos solúveis, favorece sua decomposição e mineralizacão
por microorganismos do solo (ZOTARELLI et. al., 1997).
O cultivo do solo sem o emprego de práticas que favoreçam a conservação do solo e a manutenção de sua
fertilidade poderá causar queda de produtividade, com
reflexo no aumento do custo de produção e diminuição
dos lucros (PRIMAVESI, 1988). Ressalta-se, portanto, que
os solos cultivados e desgastados serão, obrigatoriamente, os mesmos a serem utilizados pelas gerações futuras.
Assim, a preservação do potencial produtivo do solo deixa de ser um problema meramente técnico, para assumir
importante papel no contexto social e econômico (BERTONI & LOMBARDI NETO, 1990).
Face o exposto, o objetivo geral do presente trabalho foi determinar a produção de biomassa aérea fresca
e seca das seguintes leguminosas: Crotalaria juncea, C.
ochroleuca, C. spectabilis, Feijão de Porco (Canavalia ensiformis) e Feijão Guandu (Cajanus cajan).

MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido na Fazendinha Agroecológica de Palmas, localizada no Centro Agrotecnológico de
Palmas, na rodovia TO-080, km 10, Palmas-TO, com semeadura no início da segunda semana de maio. Para melhor
desenvolvimento das espécies pesquisadas foi utilizado
sistema de irrigação por aspersão convencional. A lamina
d’agua utilizada foi ajustada de acordo com a necessidade
fisiológica da cultura.

Amostras de solo foram retiradas na camada de 0-20
cm. A analise química da terra foi realizada para determinação dos teores de nutrientes. De acordo com os resultados obtidos nas análises de rotina de fertilidade do solo,
não foi necessário a realização de adubação para correção
de fósforo e potássio (Tabela 1).
O delineamento experimental adotado foi de blocos
ao acaso, com três repetições, tendo como tratamentos
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as espécies Crotalaria juncea, C. ochroleuca, C. spectabilis, Feijão de Porco (Canavalia ensiformis) e Feijão Guandu
(Cajanus cajan). A área total de cada parcela foi de 20,0
m2. A semeadura ocorreu após aração, gradagem e sulcamento.
Na véspera da semeadura, estirpes de bactérias do
gênero Bradyrhizobium sp., recomendada pela Embrapa Agrobiologia, foram inoculadas nas sementes das
cinco espécies. Foi adotada densidade de plantio de 30
plantas.m-1, com sulcos espaçados de 0,25 m para as espécies de Crotalaria L. e de 4 plantas.m-1, com sulcos espaçados de 0,5 m para feijão guandu e feijão de porco. Na
semeadura foi utilizada alta densidade de plantio (aproximadamente o dobro de sementes). Quinze dias após a
semeadura foi realizado o desbaste manual de plântulas,
assim ajustando a densidade populacional para os níveis
indicados anteriormente.

A produção de biomassa aérea foi determinada por
ocasião do florescimento, quando as plantas apresentaram aproximadamente 50% das flores abertas, cortandoas a 0,05 m acima da superfície do solo. As plantas foram
coletadas e pesadas para a determinação da biomassa
aérea fresca. Foram retiradas submostras de cada tratamento, para serem pesadas e acondicionadas em sacos de
papel e colocadas em estufa de ventilação forçada, à 65oC,
permanecendo por 96 horas, para posterior determinação
da produção de biomassa seca da parte aérea.
Os dados foram submetidos a testes de normalidade e
homogeneidade da variância dos erros. Atendidas as pressuposições, foi realizada análise de variância, adotando-se
o teste F. As variáveis cujo “teste F” foi significativo (p ≤
0,05), foram submetidas à análise de comparação múltipla, adotando-se o teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, com o auxílio do programa estatístico SISVAR.

Tabela 01. Características químicas da amostra de solo (Fazendinha Agroecológica de Palmas, 2010)

pH
H20
6,2

P
Kcl
*

8,4

K
mg/dm³
58,01

Na

Ca2+

*

2,92

Mg2+
AL3+
Cmolc/dm3
2,08
0,21

H+Al
3,1

MO
g/kg
8,74

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Entre as leguminosas avaliadas estatisticamente,
a Crotalaria espectabilis apresentou maior produtividade
de biomassa fresca, alcançando 26,65 Mg.ha-1, assim obtendo 265,43% a mais de eficiência quando comparado
a sua produção de biomassa fresca com Feijão guandu.

O segundo melhor desempenho foi da Crotalaria ochroleuca com 19,62 Mg.ha-1, seguido na respectiva ordem
pelas leguminosas Feijão de Porco (Canavalia ensiformis),
Crotalaria juncea e Feijão Guandu (Cajanus cajan), conforme Figura 1.

Figura 1. Produção de biomassa fresca da parte aérea de cinco leguminosas na região de transição Cerrado-Amazônia. Médias
seguidas pela mesma letra não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.
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Os resultados apresentados na figura 2 demonstram que a leguminosa C. spectabilis apresentou maior
acúmulo de biomassa seca em relação as demais,
quantidade semelhante à encontrada por AMABILE et
al. (2000), no cerrado de Planaltina, DF. Segundo ALVA-

RENGA et al. (2001), 5 a 6 Mg.ha-1 e uma quantidade
de resíduos que proporciona boa taxa de cobertura
do solo, apontando assim o potencial da C. spectabilis
para produção de biomassa seca para o cultivo neste
período do ano.

Figura 2. Produção de biomassa seca da parte aérea de cinco leguminosas na região de transição Cerrado-Amazônia. Médias
seguidas pela mesma letra não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.
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INTRODUÇÃO
A ovinocultura é uma atividade explorada em todo
o Brasil, com predominância nos estados do Rio Grande
do Sul, Bahia, Ceará e Piauí, que juntos somam 64% do
rebanho brasileiro. No Estado do Tocantins, nos últimos
anos, foi implantada uma política de desenvolvimento do
setor, com isso, o rebanho tocantinense de ovinos passou
de 51.857 em 2000 para 81.897 cabeças em 2008, com
crescimento de 57,90% (IBGE, 2010).
A criação de ovinos atualmente está despertando grande interesse no Tocantins, principalmente entre pequenos
e médios produtores. Em algumas regiões, a criação dessas espécies já está incorporada ao sistema de produção
da propriedade. Estudo realizado por Alves e Alves (2001)
mostrou que todas as regiões do Estado do Tocantins reúnem condições climáticas, técnicas e estruturais para o
desenvolvimento da ovinocultura, tendo como objetivo a
produção de leite, carne e pele.
A ovinocultura representa uma importante fonte protéica, tornando-se, assim, uma atividade de relevante
importância econômica em todo o país. No entanto, a
produção e a produtividade desses animais ainda são limitadas, devido a problemas de manejo sanitário (ALBERTI et al., 2001). Nesse contexto, as doenças parasitárias
ocupam lugar de destaque, sendo responsabilizadas por

elevadas perdas econômicas, em decorrência de crescimento retardado, perda de peso, queda na produção de
leite, baixa fertilidade e, nos casos de infecções elevadas,
altas taxas de mortalidade. (CAVALCANTE, 2000; SOUZA
et al., 2003).
O tratamento anti-helmíntico deve ser realizado levando em consideração as características climáticas da região
e com base em estudos epidemiológicos das helmintoses
gastrintestinais. Além do uso de anti-helmínticos, o controle dos helmintos gastrintestinais poderá ser realizado
através de práticas de manejo que visem à descontaminação das pastagens (VIEIRA, 2001).
O uso de altas taxas de lotação no sistema de pastejo
rotacionado intensivo
aumenta consideravelmente a infestação por helmintos
(vermes). Muitos acreditam que o sistema de rotação de
pastagem quebraria o ciclo dos helmintos, porém, como
o período de descanso é curto (25-35 dias), não há tempo
suficiente para que haja eliminação das larvas infestantes.
Objetivou-se com esta pesquisa avaliar o efeito do manejo rotacional em pastagem de capim andropogon, consorciado com cajucultura, no controle da verminose em
ovinos da raça Santa Inês, assim como o desempenho das
crias.

MATERIAL E MÉTODOS
1. 0. Local experimento
A pesquisa foi conduzida no setor de ovinocultura da
Fundação Universidade do Tocantins, no Centro de Pesquisa Agroambiental do Cerrado, numa área de 4 hectares
de plantio de caju e na chácara denominada Palacinho.
1. 1. Avaliação da rotação de piquetes no controle dos
helmintos.
As amostras de fezes foram coletadas diretamente da
ampola retal, utilizando sacos plásticos e enviadas ao laboratório, onde foram processadas. Para determinação

do número de ovos por grama de fezes (OPG), utilizou-se
a metodologia descrita por Gordon e Whitlock (1939). Foram coletadas amostras de 20 % dos animais do rebanho.
1. 2. Desempenho das crias
Os animais são criados sem separação de categorias, em
regime semi-intensivo, pastando em piquetes no sistema
rotacional, com cinco dias de pastejo e 35 dias de descanso. Esse regime se baseia num perfeito equilíbrio entre o
trinômio solo-planta-animal, de tal forma que o solo fornece os nutrientes para o crescimento das forrageiras que
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alimentam os animais que ao defecarem retornam ao solo
parte dos nutrientes necessários. No final da tarde os animais retornam ao aprisco, onde tem acesso a sal mineral à
vontade. No período seco, receberão sal mineral com uréia
e suplementação de volumoso a base de feno ou silagem

enriquecida com uréia e sulfato de amônia na proporção
de 8:2.
Dentre os parâmetros zootécnicos foi avaliado o peso
das crias ao nascimento e aos 60 dias de idade. Os resultados foram comparados com os índices zootécnicos da raça.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas duas propriedades as médias de OPG foram constantes, com leve redução na propriedade – 1 e leve aumento na propriedade – 2 (Tabela – 1). Cunha et al (2000)
alerta que o período de ocupação não deveria ser superior
a 5 dias para que se minimize a exposição dos animais às
larvas infestantes (L3) eclodidas naquele mesmo ciclo de
pastejo (auto-infestação). Segundo os autores, quando a
população de larvas infestantes é significativa os animais
já estão em outros piquetes.
O elevado índice de contaminação observado na propriedade – 2 pode ser explicado em função das altas taxas
de lotação no sistema de pastejo rotacionado intensivo,

que aumenta consideravelmente a infestação por helmintos (vermes).
Há quem sugira a entrada dos animais nos piquetes
apenas após a secagem do orvalho, pois nesse momento
as larvas infestantes migram para as partes mais baixas do
relvado procurando melhores condições ambientais e os
animais sofreriam menores infestações. Essa prática precisa ser mais bem avaliada na região norte, pois em função da alta radiação solar e temperatura predominantes
pode haver comprometimento do consumo de forragem
pelos animais em função do desconforto ambiental nas
horas mais quentes do dia.

Tabela - 1 Media de OPG dos ovinos nas duas propriedades.
Exame OPG
1

2o

3o

Propriedade – 1

600

400

500

Propriedade – 2

900

700

800

o

O desempenho das crias foi mensurado apenas
em uma propriedade. O peso médio ao nascimento e ao
desmame na fazenda 1 foram 2,900 e 12,600 Kg, respectivamente. Estes resultados são inferiores ao padrão para

a raça Santa Inês, que é de 3,8 para fêmea e 4,1 Kg ao
nascer e de 16 Kg ao desmame (60 dias). O baixo peso observado pode ser explicado em função da não separação
por sexo e das matrizes na maioria ser primípara.

Tabela - 2 Peso das crias ao nascimento e ao desmame.
Peso (Kg)
Fazenda – 1

Ao nascimento
2,700
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60 dias de idade
12,600

CONCLUSÃO
O manejo rotacionado de pastagem mostrou-se eficiente no controle dos parasitos em ovinos e o peso das crias
foi inferior ao padrão da raça.
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INTRODUÇÃO
A segurança alimentar é a pedra angular do processo de
desenvolvimento sócio econômico de qualquer país. No que
diz respeito à satisfação das necessidades em bens alimentares é entendida como um conjunto de políticas públicas
destinadas a garantir o direito (apropriação) à Alimentação
e Nutrição, um direito humano básico que é consagrado na
Constituição.
Torna-se então importante identificar as falhas no consumo alimentar, como sejam as deficiências protéico-energéticas e de micronutrientes e vitaminas ao mesmo tempo
em que se procura encontrar soluções para corrigir essas
deficiências. A horticultura é vista como um meio de melhorar as condições de vida da população e de promover
a segurança alimentar e nutricional. Para isso, segundo a
FAO é necessário conhecer e atender as necessidades da
população mundial, atualmente em expansão, reduzir as
desigualdades de consumo entre classes sociais, e a horticultura pode ser um meio de obtenção de rendimentos
e de promover a desnutrição e combater à fome de forma

a prevenir certas doenças e alcançar globalmente a recomendação populacional de consumir 150 kg per capita/ano
de frutas e hortículas.
No Brasil, de acordo com Dados do censo agropecuário,
a agricultura familiar absorve 77% da população agrícola
ativa, respondendo por 38% da produção agrícola e 85%
dos estabelecimentos agropecuários são da agricultura familiar (CONAB, 2009).
O Estado do Tocantins tem uma vocação natural agrícola, não sendo diferente no campo da Economia Solidária,
onde uma maioria de 61% dos empreendimentos atua no
meio rural. Sendo que deste percentual a agricultura obtém
destaque como a principal atividade desenvolvida com 52%,
reforçando a vocação agrícola do estado (SENAES, 2008).
Desta maneira, objetivamos estudar a contribuição da
horticultura para a segurança alimentar através do autoconsumo e comercialização; comparando a situação alimentar familiar e qualidade de vida com ou sem produção
hortícola.

MATERIAL E MÉTODOS
“A pesquisa foi realizada no município de Palmas – TO,
localizado na latitude 10º12’46”, longitude 48º21’37”, e
altitude de 230 metros, com população de 228.297 habitantes, sendo a população urbana de 221.727 pessoas, e
a rural de 6.570 pessoas (IBGE, 2010).
Foi utilizada a metodologia estabelecida pela Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES, no cadastro
de EES e Entidades de Apoio. O processo é instruído por
um guia de orientações e procedimentos que nivelam o
cadastro nacional dos EES e complementado com a aplicação de questionário semiestruturado aos EES com ativi-

dades hortícola no município de Palmas.
Foi realizado um total de 37 questionários nas localidades da Aureny II, III, e IV, e na quadra 303 Norte.
O questionário aplicado denominado: A horta Familiar
na Segurança Alimentar (foi estruturado de forma a abordar 6 (seis) tópicos: 1) Caracterização Sócio-demográfica
da unidade familiar; 2) Fontes de Rendimento da unidade
Familiar; 3) Caracterização da atividade hortícola; 4) Consumo e Despesas na unidade familiar; 5) Caracterização
da Habitação, Bens e Equipamentos do Agregado e 6)
Acesso a sistemas de crédito.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O conceito de segurança alimentar agrega componentes,
como a disponibilidade, acessibilidade (física e econômica) e
utilização. A vertente acessibilidade econômica e utilização
dos alimentos são dois indicadores que avaliados em nível da
unidade familiar permitem inferir sobre o grau de vulnera-

bilidade e insegurança alimentar. Assim tomamos a unidade
familiar como referência para as pesquisas.
As principais características socioeconômicas da Unidade
Familiar (UF) dos EES entrevistados são demonstradas nas
tabelas 1 e 2.

39

Tabela 1: Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) confirmados.
Nome do
empreendimento

Formas de
organização

Data
criação

Área
atuação

Atividade

Principais
produtos

Destino do
produto

Horta comunitária
da Aureny IV
(A)

Informal

2001

Urbana

Horticultura

Alface, cheiro
Verde, coentro
e cebolinha

Comercialização

Horta comunitária
da Aureny III
(B)

Informal

1995

Urbana

Horticultura

Alface, salsinha
cebolinha e
coentro

Comercialização e
autoconsumo

Horta comunitária
da Aureny II
(C)

Informal

2010

Urbana

Horticultura

Horta comunitária
da 303 Norte
(D)

Informal

1998

Urbana

Horticultura

Cheiro verde,
Couve e alface
Alface, coentro,
Couve, salsinha
e cebolinha

Venda

Venda e autoconsumo

Fonte: Mapeamento dos EES, UNITINS, 2010.

Observamos nos EES, corroborando com MORAIS (2010), que são organizações singulares nos quais os trabalhadores exercem a gestão coletiva e, não possuem registro civil
Tabela 2: Situação social e motivações dos Empreendimentos
para práticas de suas atividades econômicas.
Econômicos Solidários (EES).
Nome do
empreendimento

Categoria social no início do EES

Motivos da criação do em EES

Horta comunitária da Aureny IV
(A)

Trabalhadores autônomos/ por
conta própria

Alternativa ao desemprego, incentivo
de política pública

Horta comunitária da Aureny III (B)

Trabalhadores autônomos/ por
conta própria

Alternativa ao desemprego, incentivo
de política pública

Horta comunitária da Aureny II (C)

Desempregados
(desocupados)

Alternativa ao desemprego, incentivo
de política pública

Horta comunitária da 303 Norte
(D)

Desempregados
(desocupados)

Alternativa ao desemprego,
obtenção de maiores ganhos em um
empreendimento associativo

Fonte: Mapeamento dos EES, UNITINS, 2010.

Conforme a Tabela 2, o que levou a formação dos EES,
foi a possibilidade de uma alternativa de trabalho para
membros da Unidade Familiar (UF), também observado
por MORAIS (2010).
A caracterização socioeconômica da Unidade Familiar (UF), com o envolvimento nos EES, sendo a maioria
de mulheres, com predominância na faixa etária de 20 a
59 anos. O Atlas da Economia Solidária no Brasil (2005-

2007), apresenta um cenário oposto, no que diz respeito
a participação de homens relativamente superior na região Norte com cerca de 61%. Constatou-se que 43% dos
chefes da unidade familiar possuem ensino fundamental
enquanto que apenas 8% não sabem ler.
O rendimento da horticultura é uma estimativa do rendimento obtido com a venda dos produtos durante os 12
meses anteriores à aplicação dos questionários.
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Tabela 3: Comparação das despesas e rendimentos da unidade familiar dos EES de Palmas- TO
Média de rendimentos e despesas da Unidade Familiar (UF)
N°

Renda menDespesa
Rendimento da
sal (R$)
Mensal (R$) atividade hortícola

Média da contribuição da Ativ. Hortícola no
rendimento mensal (%)

A

13.175,00

16.050,00

2.755,00

B

11.059,00

11.300,00

1.820,00

18,8%

C

3.175,00

3.300,00

615,00

19,93%

D

1.545,00

1.850,00

370,00

19,86%

Total

28.954,00

32.500,00

5.560,00

18,99%

Ao analisar a contribuição da atividade hortícola no ren-

17,9%

mílias.

dimento da UF, constatou-se que existe real significância

Segundo dados do Atlas da Economia Solidária no Brasil

dessa atividade, representa em média a comparação entre

(2005-2007) a maioria dos EES conseguem obter sobras em

as hortas de 18,99% no rendimento mensal. Demonstrando

suas atividades econômicas (38%) enquanto que somente

o quanto é importante a atividade hortícola para essas fa-

15% dos empreendimentos são deficitários.

Figura 1: Comparação entre a produção hortícola destinada para o autoconsumo e a produção destina para á venda.

Mesmo sendo maioria o percentual da produção hortícola destinada à venda, o percentual de autoconsumo
desses EES é bastante expressivo, tomando como exemplo o empreendimento B (Horta comunitária da Aureny
III) que apresenta 17,60% de produção para o autoconsumo.
Essa importância do autoconsumo está não só ligada

às questões nutricionais, como a melhoria da dieta alimentar, mas também se refere a questões que tangem
diretamente nas despesas dessas famílias, já que os produtos que são consumidos por seus próprios produtores,
são aqueles que deixam de ser ítens de despesas mensais
dentro dos itens relacionados à alimentação dessas unidades familiares.

Figura 2: Relação de ítens que caracteriza a qualidade de vida dessas famílias
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A figura 2 demonstra que a maioria dessas famílias
possui casa própria, eletricidade, acesso a água da rede
pública, eletrodomésticos básicos, como geladeira e fogão
a gás, já em menor percentual mas também significativo
está a posse de eletrônicos como telefones, Rádio/Som e
Vídeo/DVD.
Por outro lado nota-se um pequeno valor em relação
ao acesso ao computador, que foi estabelecido com a aplicação dos questionários, tendo como análise de resultado

que ainda hoje o computador é um ítem de luxo e que
muitas dessas pessoas nunca tiveram acesso à inclusão
digital.
Nos quatro empreendimentos revisitados, não existe
sistema de crédito ou qualquer outro auxilio para realizar
as atividades de produção hortícola, sendo apenas concedida pela prefeitura a isenção da taxa de água, que nos
relatos dos produtores ainda se encontra deficiente, pelo
fato de muitas vezes faltar este beneficio.

Tabela 4: Relação de conquistas e desafios característicos dos empreendimentos econômicos solidários (EES).
Nome do
empreendimento

Principais conquistas obtidas pelo EES

Principais desafios do EES

Horta comunitária da
Aureny IV (A)

Integração do grupo coletivo, permitindo a
compra de insumo
pelo próprio grupo da horta

Manter a união do grupo/
coletivo

Horta comunitária da
Aureny III (B)

Melhorias no consumo de verduras e legumes

Continuar como empreendimento

Horta comunitária da
Aureny II (C)

Melhoria na situação financeira e a garantia
de segurança alimentar das famílias

Manter a união do grupo/
coletivo

Horta comunitária da
303 Norte (D)

A geração de renda ou obtenção de maiores
ganhos para os sócios

Gerar renda adequada aos
sócios, manter a união do
grupo/coletivo

Pela análise da estrutura das receitas dos membros das
famílias constatou-se que eles têm na horticultura uma
importante fonte de rendimento, representando cerca de
18,99 % do rendimento mensal, em alguns casos estes
constituem a única fonte de rendimento para a família.
Em relação ao autoconsumo, apesar de ter um percen-

tual inferior aos produtos hortícolas destinados à venda,
exerce grande variação na questão de segurança alimentar, já que a garantia de frequência de consumo dessas
famílias está ligada diretamente ao plantio dessas hortícolas, tendo um volume superior de consumo em relação às
famílias que não possuem a mesma atividade.
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INTRODUÇÃO
O cerrado está localizado essencialmente no Planalto
Central do Brasil e é o segundo maior bioma do país em
área, apenas superado pela Floresta Amazônica. Tratase 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 Austrália (EITEN, 1994).
No bioma cerrado, existe uma diversidade de paisagens constituídas por diferentes fisionomias de vegetação,
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,
evidenciam que cada local tem características próprias
e outras são comuns a outros locais, passíveis de serem
identificadas.
No Estado do Tocantins o cerrado é a vegetação predominante correspondendo a 87% do seu território (SEPLAN, 2005), sendo que do ponto de vista do conhecimento
científico, verifica-se, ainda, uma escassez de informações
publicadas sobre a flora desse estado (SANTOS & SANTOS,
2007; SANTOS, 2010a; SANTOS, 2010b).
Apesar da escassez de publicações sobre a flora tocantinense, os herbários armazenam uma boa quantidade
de exsicatas representando essa flora. Deste modo, o inventário dessas espécies que compõem os acervos dos
herbários visando a elaboração e divulgação do checklist,
representa uma opção de disponibilização de informações
sobre a diversidade florística do Tocantins.
Checklist consiste de uma listagem de todas as espécies

coletadas para diversos tipos de trabalhos. Esse checklist pode descrever a diversidade de forma quantitativa,
como o número de espécies e famílias vegetais vasculares
catalogadas numa determinada área e descrever a diversidade qualitativa, como a proporção do total de espécies
associada em cada tipo de hábito de vida e síndrome de
dispersão (VIEIRA & ROSSETTO, 2009).
A elaboração de checklists tem sido uma ferramenta
adotada para a divulgação de floras locais (BATISTA &
BIANCHETTI, 2003; VIEIRA & ROSETO, 2009) regionais
(MENDONÇA et al., 2008; OLIVEIRA-FILHO, 2006) e nacional (FORZZA, 2011).
Para o bioma cerrado a compilação de dados publicados e consultas a diversos herbários nacionais e internacionais resultou na re-edição de um checklist com um
total de 12.356 espécies da flora vascular do cerrado, em
que, para todas, são fornecidos os hábitos das plantas, os
ambientes em que ocorrem e alguns vouchers (amostras)
indicativos de herbário ou alguma fonte bibliográfica das
espécies (MENDONÇA et al., 2008). Essa constitui a mais
completa listagem de espécies botânicas do cerrado.
Neste sentido, a iniciativa de elaboração de uma lista
da flora tocantinense será importante para a geração de
conhecimento sobre a biodiversidade florística do Tocantins.
Assim, o presente trabalho tem como objetivo elaborar um checklist da flora nativa do Tocantins por meio da
compilação das espécies que compõem o acervo científico do Herbário HUTO da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS.

MATERIAL E MÉTODOS
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 Agrárias e
Ambientais do Cerrado (CPAC) em Palmas-TO.
A planilha foi montada no programa Microsoft Excel
sendo composta das seguintes informações: família, espécie, nome popular, hábito, habitat, coletor e o número
do coletor.
Para aquelas plantas coletadas e que ainda não haviam
sido montadas exsicatas, procedeu-se a montagem e registro das mesmas, seguida de sua inclusão no banco de
dados e da incorporação à coleção do herbário. A montagem da exsicata baseia-se na seleção do melhor exemplar

herborizado, que é fixado em uma folha de papel-cartão
de cor branca, com dimensão de 42 cm de comprimento
por 29 cm de largura, na qual é fixado um rótulo (etiqueta)
contendo os dados sobre a espécie (MORI et al. 1989). A
coleção é acondicionada em armários específicos em sala
climatizada, organizada por ordem alfabética de família.
Até o momento foi incluído no banco de dados cerca de
40 % do total de exsicatas do acervo do herbário. Na fase
subseqüente do projeto, por meio de compilações, serão
incluídas também ao checklist relações de espécies da flora
tocantinense publicadas em veículos de divulgação científica ou banco de dados provenientes de outros herbários.
Dentre o material já analisado há o registro de uma nova
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espécie da flora do Tocantins, isto é, espécie ainda não
descrita pela ciência. Essa planta foi resultante 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 programa de
permuta de duplicatas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O checklist obteve até o momento um total de 863 espécies distribuídas em 127 famílias. Deste total, 848 espécies
e 117 famílias pertencem ao grupo das Fanerógamas, enquanto 15 espécies e 10 famílias pertencem às Pteridófitas.
As famílias que contribuíram com maior riqueza de espécies até o momento foram: Caesalpiniaceae (54 espécies),
Rubiaceae (47 espécies), Fabaceae (42 espécies), Malpighiaceae (35 espécies), Euphorbiaceae (33 espécies), Melastomataceae (33 espécies), Mimosaceae (31 espécies), Cyperaceae (30 espécies), Poaceae (27 espécies), Asteraceae (26
espécies), Myrtaceae (19 espécies), Apocynaceae (18 espécies), Vochysiaceae (17 espécies), Bignoniaceae (14 espécies), Orchidaceae (14 espécies) (Figura 1). Essas 15 famílias juntas contribuíram com 50,98 % do total de espécies
registradas no presente estudo.
Em relação aos ambientes de ocorrência, verificou-se que o maior número de espécies ocorreu no cerrado, com 153
no total, seguido da mata de galeria (147 espécies), mata ciliar (52 espécies), cerradão (98 espécies) e vereda (48 espécies). Deve-se ressaltar que os termos “mata de galeria” e “mata ciliar” (RIBEIRO & WALTER, 2008) muitas vezes são
usados indistintamente 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 ambientes. Isso significa que espécies que foram
coletadas em matas de galerias são atribuídas às matas ciliares e vice-versa.

Figura 1: Famílias mais representativas em número de espécies na coleção do Herbário HUTO

Analisando a distribuição do número de espécies pelo
tipo hábito (forma de vida), as plantas herbáceas corresponderam a 29 % do total analisado, seguidas das árvores (24 %), arbustos (14 %), subarbustos (6 %), lianas e
trepadeiras (7 %) e outras formas não definidas (20 %).
Do total de 863 espécies do checklist, 74 % estão identificadas taxonomicamente em nível específico, enquanto
que 25 % encontram-se determinadas em nível de gênero
e 1 % em nível de família.

O quantitativo de espécies registradas até o momento
no herbário HUTO, corresponde a 7 % do total de espécies listadas para todo o bioma cerrado (MENDONÇA et
al. 2008). Todavia, trata-se de uma listagem preliminar,
tendo em vista que até o momento analisou-se somente
cerca de 40 % das plantas da coleção do Herbário HUTO.
Deste modo, estima-se que haverá um significativo incremento do número de espécies até o término da análise de
todo o material da coleção.
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INTRODUÇÃO
Devido escassez de conhecimento sobre a composição
florística do Estado do Tocantins, aliada ao acelerado processo de degradação dos diversos ecossistemas, torna-se
premente a necessidade de estudos com vistas ao diagnóstico da diversidade florística e estrutura fitossociológica, bem como a importância dessas espécies nativas. Isto
se torna preocupante, visto que alterações progressivas
desses recursos naturais podem resultar no desaparecimento de espécies, antes mesmo que sejam identificados
taxonômicamente (SANTOS e SANTOS, 2007), bem como
o papel que desempenham nos ecossistemas naturais e o
potencial de uso para o homem.
O levantamento florístico é um dos estudos iniciais para
o conhecimento da flora de uma determinada área e implica na produção de uma lista das espécies ali instaladas,
sendo de fundamental importância para a correta identificação taxonômica dos espécimes e a manutenção de exsicatas em herbário, que poderão contribuir para o estudo
dos demais atributos da comunidade (Martins, 1993).
O levantamento fitossociológico, que é o estudo quantitativo da composição florística, permite inferir sobre o

funcionamento, dinâmica, distribuição e as relações ambientais da comunidade vegetal. Deste modo, as informações obtidas através do levantamento fitossociológico
constituem a principal ferramenta para o manejo eficiente
seja este com objetivo conservacionista ou exploração sustentável dos recursos disponíveis. Além disto, as informações obtidas são importantes nas ações de recuperação de
áreas degradadas.
Assim, os resultados obtidos nos estudos florístico e
fitossociológico serão importantes para o conhecimento
da diversidade florística regional, bem como para a compreensão da estrutura e dinâmica da vegetação na área da
futura sede da Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS), além de permitir o estudo da vegetação e catalogar
as espécies nativas existentes nesta área, já que parte de
vegetação será suprimida para a construção do campus da
UNITINS.
Deste modo o presente estudo tem como objetivos fazer o levantamento florístico e análise fitossociológica das
espécies lenhosas, em uma área de cerrado, stricto sensu,
no município de Palmas, Tocantins.

MATERIAL E MÉTODOS

N

Figura 1: Localização da área de estudo no município de Palmas, Tocantins.
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Google Earth

48º21’39,12” W, com altitude de 220 metros (Figura 1). A
vegetação estudada representa um cerrado stricto sensu
em razoável estado de conservação, porém com vestígios
de cortes seletivos de árvores.

www.guianet.com.br/to/mapato.htm

Área de estudo: A área de estudo está situada no
perímetro urbano da cidade de Palmas, Tocantins, na
área da futura sede da Fundação UNITINS, estando delimitada pelas coordenadas geográficas 10º10’58,77” S e

Levantamento Florístico e Fitossociológico: Para a análise da vegetação, o estabelecimento das parcelas e demais
procedimentos do inventário foram adotadas as técnicas
definidas no “Manual para o monitoramento de parcelas
permanentes nos biomas do Cerrado e Pantanal” (FELFILI
et al., 2005).
Para cada espécime amostrado foram mensurados os
seguintes dados na planilha de campo: número de registro, nome da espécie (quando possível identificação em
campo), a circunferência basal, a altura (H) estimada, e
características da parte fértil, como cor, odor, presença de
seiva, etc., além de se proceder a coleta para herborização
do material e posterior identificação. A coleta, herborização e montagem de exsicatas do material botânico foi de
acordo com a metodologia proposta por FIDALGO e BONONI (1989).
O material foi determinado por meio de literatura especializada, complementada, quando necessário, por com-

paração com exsicatas do Herbário HUTO ou em outros
herbários. As exsicatas estão sendo incorporadas à coleção
científica do Herbário HUTO da Fundação Universidade do
Tocantins.
Visando a comparação da composição florística da área
do presente estudo com cerrados de outras localidades,
aplicou-se cálculo do Índice Sorensen (MAGURRAM, 1988).
Esse índice expressa a relação das espécies comuns entre
duas áreas, através da seguinte fórmula: IS = 2a/(b+c)
x100. Em que: ISs = Índice de Similaridade de Sorensen;
a = número de espécies comuns as duas comunidades; b
= número total de espécies da primeira comunidade; c =
número total de espécies da segunda comunidade.
Os resultados que serão apresentados a seguir constituem resultados parciais relativos à composição florística da
área de estudo. Assim, os dados sobre a estrutura fitossociológica da vegetação serão apresentados no relatório
final.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram registradas 46 espécies e 26 famílias botânicas
com um total de 964 indivíduos amostrados em 0,5 ha.
Na Tabela 1, encontra-se a composição florística da presente área de estudo, organizada por ordem alfabética de
família.
De todas as espécies amostradas 10 contribuíram com
697 indivíduos representando 72,30% do total amostrado.
As espécies mais representativas em número de indivíduos amostrados foram: Qualea parviflora (representando
14,83% do total de plantas amostradas), Qualea grandiflora (10,47%); Diospyros hispida (9,54%); Varairea macrocarpa (7,78%); Byrsonima fagifolia (6,53%); Heteropterys byrsonimifolia (5,80%); Byrsonima crassa (5,70%);
Caryocar coriaceum (4,77%); Mycia sellowiana (4,14%) e
Hancornia speciosa (2,69%), (Figura 2).

A família Fabaceae foi a que contribuiu com o maior
número de espécies (5 no total), seguida de Caesalpiniaceae; Malpighiaceae (4 cada); Apocynaceae; e Vochysiaceae (3 cada), sendo que as demais famílias contribuíram
com menos de três espécies cada uma.
Quanto ao Índice de Sorensen o cerrado deste estudo
apresentou maior similaridade florística com o cerrado
do Parque Estadual do Lajeado também no município de
Palmas/TO (SANTOS, 2000) com um 54,4% de afinidade.
Comparativamente o outro cerrado do município de Água
Boa/MT (FELFILI, et al., 2002) , esse índice foi de 39,6%,
enquanto que um cerrado de Paraopeba/MG (BALDUINO
et al. 2005), o índice foi de 30,2%. De um modo geral, a
similaridade é considerada alta, quando esse valor é superior a 50%.

Figura 2: Número de indivíduos amostrados por espécie em cerrado stricto sensu no município de Palmas/TO.
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Tabela 1: Florística do cerrado stricto sensu no perímetro urbano de Palmas – TO.
FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

ANACARDIACEAE

Anacardium occidentale L.

Caju

ANACARDIACEAE

Astronium flaxininfolium Schott ex Spreng.

Gonçalo-alves

ANONNACEAE

Annona coriacea Mart.

Araticum

ANONNACEAE

Annona crassiflora Mart.

Araticum, marolo

APOCYNACEAE

Asdosperma macrocarpom Mart.

Pau-pereira-do-cerrado

APOCYNACEAE

Hancornia speciosa Gomes.

Mangaba

APOCYNACEAE

Himatanthus obovatus (Mull. Arg.) Woodson.

Tiborna-do-cerrado

BIGNONIACEAE

Tabebuia ochracea (Cham.) Standley.

Ipe-amarelo

BOMBACACEAE

Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) Schott. & Endl

Algodoeiro

CAESALPINIACEAE

Dimorphandra gardneriana Tull.

Faveiro

CAESALPINIACEAE

Hymenaea maranhensis Lee & Langenh.

Jatobazinho-do-cerrado

CAESALPINIACEAE

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne.

Jatobá-de-vaqueiro

CAESALPINIACEAE

Sclerolobium paniculatum Vogel.

Carvoeiro

CARYOCARACEAE

Caryocar coriaceum Witmm.

Pequi

CHRYSOBALANACEAE

Couepia grandiflora (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook.f.

Oiti

CHRYSOBALANACEAE

Hirtella glandulosa Spreng.

Pau-pombo

CONNARACEAE

Connarus suberosus Planchon.

Brinco-de-princesa

CONNARACEAE

Rourea induta Planchon.

Congonha-de-tropeiro

DILLENIACEAE

Davilla elliptica A. St.-Hill.

Sambaibinha

EBENACEAE

Diospyros hispida A. DC.

Olho-de-boi

ERYTHROXILACEAE

Erythroxylum suberosum A. St. Hill.

Mercurio-do-campo

FABACEAE

Andira cuyabensis Benth.

Angelim-do-cerrado

FABACEAE

Bowdichia virgiloides Kunth.

Sucupira-preta

FABACEAE

Machaerium acutifolium Vogel.

Jacaranda

FABACEAE

Pterodon emarginatus Vogel.

Sucupira-branca

FABACEAE

Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke.

Amargoso

FLACOURTIACEAE

Casearia sylvestris Sw.

Folha-de-carne

HIPPOCRATEACEAE

Salacia elliptica (Mart. ex. Schult.) G. Don.

Bacupari-do-cerrado

ICACINACEAE

Emmotum nittens (Benth.) Miers.

Fruta-d’anta

LOGANIACEAE

Strychnos pseudoquina A. St.-Hill.

Quina

MALPIGHIACEAE

Byrsonima crassa Nied.

Murici-vermelho
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MALPIGHIACEAE

Byrsonima fagifolia Nied.

Muricizinho

MALPIGHIACEAE

Byrsonima verbascifolia (L.) L.C.Rich. ex. A. Juss.

Murici-folha-pilosa

MALPIGHIACEAE

Heteropterys byrsonimifolia A. Juss.

Murici-macho

MELASTOMATACEAE

Mouriri pusa Gardner.

Puçá-preto

MIMOSACEAE

Plathymenia reticulata Benth.

Vinhático

MIMOSACEAE

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville.

Barbatimao

MYRTACEAE

Myrcia sellowiana O. Berg.

Grudento

MYRTACEAE

Psidium myrsinoides O. Berg.

Araçá

NYCTAGINACEAE

Guapira graciflora (Mart. ex J.A. Schmdt) Lundell.

Guapira

OCHINACEAE

Ouratea hexasperma (St. Hil.) Baill.

Amarelinha

RUBIACEAE

Tocoyena formosa (Cham.& Schltdl.) K. Schum.

Genipapo-do-cerrado

SAPOTACEAE

Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk.

Maçaranduba, curriola

VOCHYSIACEAE

Qualea grandiflora Mart.

Pau-terra-folha-grande

VOCHYSIACEAE

Qualea parviflora Mart.

Pau-terrinha

VOCHYSIACEAE

Salvertia convallariodora A. St. – Hill.

Folha-larga

voltar ao sumário
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INTRODUÇÃO
Os anfíbios apresentam a pele permeável e grande
parte das espécies possui uma fase larval aquática conhecida como o girino. Por isso a maioria das espécies
está restrita a ambientes aquáticos e úmidos (BERNARDE, 2006). São classificados nas ordens Caudata (Urodela), Gymnophiona (Apoda), e Anura (Salientia), com 1,
27 e 847 espécies respectivamente, sendo esta última a
mais representativa em número e por isso bastante utilizada em estudos ambientais (NETO, 2009).
Anfíbios são afetados pela contaminação das águas
por pesticidas e metais pesados, introdução de espécies
exóticas, mudanças climáticas globais, desmatamentos e
diminuição da camada de ozônio (PHILLIPS, 1990), sendo
que a perda de habitats naturais é provavelmente o fator
mais importante no declínio das populações de anfíbios
(PECHMANN e WILBUR, 1994; BLAUNSTEIN, 1994).

De modo geral, os anfíbios podem ser considerados
bioindicadores de qualidade ambiental, já que possuem
seu ciclo de vida intimamente ligado à água e pele permeável. Dessa forma, qualquer alteração nas condições
de umidade, temperatura, qualidade de água ou mesmo
alterações dos habitats disponíveis para alimentação ou
refúgio serão sentidas pelos animais (HEYER et al. 1988).
Essas alterações podem provocar doenças, diminuição
das populações ou até extinção de espécies e configuram
uma das principais causas da redução das populações
dos anfíbios ao redor do mundo.
Temos como objetivo geral deste trabalho conhecer
os anfíbios da região da Cachoeira Roncadeira em Taquaruçu- TO, procurando caracterizá-los e identificá-los, e
utilizar estes dados como indicadores de qualidade ambiental.

MATERIAL E MÉTODOS
Os levantamentos foram realizados no entorno da área
de influência da Cachoeira Roncadeira, na Fazenda Dom
Emanoel, localizada no Loteamento Serra do Taquaruçu,
lote 18, Gleba 2, com uma área de 740 hectares, às margens
da TO 030, após o distrito de Taquaruçu, no município de
Palmas - TO. Desde 2001 a área da fazenda vem sendo utilizada para a prática de turismo ecológico, onde, também,
vem sendo desenvolvidas atividades de combate à caça, extração de madeira e incêndio (RAMOS, 2010).
O presente levantamento foi realizado através da técnica
de busca ativa, que consiste na revirada de troncos, pedras
e folhas caídas em locais úmidos, no período que compreende entre às 06h 30 min - 08h 30 min e 19h 30 min - 21h
30 min.

Foi utilizada a gravação dos registros sonoros e fotográficos.
O índice de Shannon foi aplicado para medir a diversidade, que é simplesmente a informação da distribuição e o tamanho da respectiva população como uma probabilidade.
ni - O número dos indivíduos em cada espécie; a abundância de cada espécie.
S - O número de espécies. Chamado também de riqueza.
N - O número total de indivíduos.
pi - A abundância relativa de cada espécie, calculada pela
proporção dos indivíduos de uma espécie pelo número total dos indivíduos na comunidade.
A formula utilizada para calcular a diversidade foi:
s
H’ = - ∑ (pi. Ln pi)i = 1
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram registradas 18 espécies de anfíbios na área de
influência da cachoeira da Roncadeira, distribuídas nas famílias Bufonidae (2); Hylidae (7); Leptodactylidae (6); Mi-

crohylidae (3), conforme apresentado na Tabela 1. Apenas
Hypsiboas punctatus não foi confirmada pelas excursões
a campo.

Tabela 1. Listagem das espécies de anfíbios encontradas em poças d’água do córrego Roncadeira (na área de influência
da cachoeira Roncadeira). Legenda: CAU – campo úmido e áreas alagadas cobertas por gramíneas; VER – Veredas, buritizais e brejos com vegetação densa; MAG – mata de galeria; CER – cerrado sensu stricto e outras formações abertas;
CDO – cerradão e mata decídua; V – registro visual; S – registro sonoro.
FITOFISIONOMIA
FAMÍLIAS E ESPÉCIES

NOME POPULAR

REGISTRO

N

CAU

VER

MAG

CER

CDO

V

S

BUFONIDAE
Rhinella granulosus

Sapo

9

0

0

0

3

2

X

Rhinella schneideri

sapo-cururu

4

0

2

0

4

3

X

Dendropsophus minutus

Perereca

11

7

4

0

0

0

X

Hypsiboas punctatus

Perereca

2

0

2

0

0

0

X

Hypsiboas raniceps

perereca-quarenta-e-três

4

3

1

0

0

0

X

Phyllomedusa hypochondrialis

perereca-verde

3

0

0

0

3

0

X

HYLIDAE

Hypsiboas multifasciatus

perereca-de-árvore

2

0

0

2

0

0

X

X

Hypsiboas faber

perereca-martelo

6

0

2

4

0

0

X

X

Hypsiboas crepitans

perereca-de-árvore

15

0

4

11

0

0

X

X

Leptodactylus fuscus

rã-assoviadora

2

2

1

0

0

0

Leptodactylus labirynthicus

rã-pimenta

7

5

2

0

0

0

Leptodactylus ocellatus

rã-manteiga

6

5

1

0

0

0

Physalaemus cuvieri

sapo-cachorro

17

7

4

3

1

2

X

X

LEPTODACTYLIDAE

Physalaemus nattereri

Rã

3

0

0

0

3

0

Proceratophrys concavitympanum

sapo-de-chifre

1

0

0

1

0

0

X

X

Chiasmocleis albopunctata

Rãzinha

2

1

1

0

0

0

X

X

Dermatonotus mulleri

Rãzinha

1

0

0

1

0

0

X

X

Elachistocleis ovalis

Rãzinha

2

0

0

2

0

0

X

X

MICROHYLIDAE

Existem diferenças de hábito entre as espécies dos diferentes grupos da Herpetofauna. Dentre os anfíbios, a
maior parte das espécies é noturna e algumas podem ser
tanto diurnas quanto noturnas (ex.: Physalaemus cuvieri). A
grande proporção de espécies terrestres se deve ao fato de
que essa categoria engloba os representantes das famílias

Bufonidae e Leptodactylidae e Microhylidae (DUELLMAN,
1990). As categorias de uso vertical do ambiente (herbáceo,
arbustivo e arbóreo) são representadas apenas pela família
Hylidae.
Para análise da diversidade, comparando as diferentes localidades, apresentamos abaixo alguns índices de Shannon:

ÍNDICE DE DIVERSIDADE

CAU

VER

MAG

CER

CDO

SHANNON H

1,931

2,254

1,595

1,537

1,079

O índice mais adequado para análise de diversidade
local - diversidade alfa - é o índice de Shannon, pois com-

para locais muito próximos. Com isso, os índices de Diversidade de Shannon foram respectivamente: 1,931 para
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campo úmido e áreas alagadas (CAU); 2,254 para veredas,
buritizais e brejos com vegetação densa (VER); 1,595 para
mata de galeria (MAG); 1,537 para cerrado sensu stricto e outras dormações abertas (CER); 1,079 para cerradão e mata decídua (CDO). A área de veredas, buritizais
e brejo com vegetação densa apresenta maior riqueza e
maior índice de diversidade de Shannon (2,254) em função da considerável heterogeneidade ambiental. Na área
de cerradão e mata decídua houve pequena diversidade
(1,079), por dificuldade de acesso à área. Os resultados
ficam evidentes na Figura 1, em que Physalaemus cuvieri
apresenta-se como hábitat generalista, presente em to-

dos os ambientes amostrados e Dermatonotus mulleri,
Elachistocleis ovalis, Hypsiboas multifasciatus, Hypsiboas
punctatus, Phylomedusa hypochondrialis, Physalaemus
cuvieri e Proceratophrys concavitympanum como espécies hábitat seletivas, ocorrendo em apenas um dos ambientes amostrados.
Para os anfíbios, o desmatamento nas matas ciliares
dos corpos d’água é um fato bastante preocupante, pois
os elimina drasticamente do local. A supressão desta vegetação constitui crime ambiental, pois as Áreas de Preservação Permanente (APP’s) são protegidas por lei (código florestal 4.771/65).

Figura 1: Distribuição das espécies de anfíbios encontrados em campo e sua localização.
A curva acumulativa de espécies, que evidencia a riqueza de espécies por esforço amostral, está longe de
estabilizar-se, pois se espera, pelo menos, 52 espécies de
anfíbios para a região (PAVAN e DIXO, 2004). Reforçando
que até o momento foram registradas apenas 18 espécies
de anfíbios, distribuídas nas famílias Bufonidae (2); Hyli-

dae (7); Leptodactylidae (6); Microhylidae (3).
A presença das 18 espécies de anfíbios apresentadas
da área de influência da cachoeira da Roncadeira evidencia existência de uma boa qualidade local, sendo assim, um
indicador para a necessidade de investimentos em preservação para prática de ecoturismo com sustentabilidade.
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INTRODUÇÃO
A classificação sistemática, em geral, é feita baseada
em estudos comparativos dos caracteres de organismos
preservados em coleções zoológicas (BONALDO, 2000;
BRAUL e LISE, 2002).
Dos mamíferos descritos atualmente, cerca de 520 espécies ocorrem em território brasileiro, o que representa
cerca de 13% da mastofauna do mundo. Esses números
fazem com que o Brasil possua a maior riqueza de mamíferos de toda região neotropical. Com isso, dentre os
grupos taxonômicos, os mamíferos se destacam devido
sua elevada riqueza de espécies, representada em 524 espécies, distribuída em 11 ordens. Entretanto 69 espécies
estão ameaçadas de extinção, sendo a maior parte pertencente às ordens Primates, Rodentia e Carnívora, com
26, 12 e 10, respectivamente (REIS et al. 2006).

Um levantamento preliminar de mamíferos “taxidermizados cientificamente” e em meio líquido existentes no
MZJH constatou a presença de 303 exemplares, sendo que
101 exemplares são de roedores, pequeno, médio e grande porte. Constatou-se a presença de 91 espécimes de
pequenos roedores, que apesar de pequeno, este acervo
já se encontra citado em revistas científicas nacionais e internacionais, (LIMA e KASAHARA 2001, BONVICINO et al.
2003, LIMA et al. 2003, LIMA e KASAHARA 2003), inclusive
em uma tese de doutorado (LIMA, 2000).
Temos aqui como objetivo apresentar os dados sobre
o acervo de mamíferos do MZJH organizado e com a nomenclatura científica atualizada de modo que sirva de
subsidio a estudos taxonômicos, ecológicos e, inclusive,
como suporte a futuros projetos de pesquisa.

MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo foi realizado no Núcleo de Zoologia
e Taxidermia (NUZT), mais especificamente nas instalações
do MZJH, que se localiza na Avenida Presidente Kennedy
n°. 1055, centro, Porto Nacional - TO.
Primeiro as peles foram limpas, com pinceis para tirar o
acúmulo de pó. Em seguida, foi feito a compilação de cada
um dos exemplares, anotando as informações contidas
nas etiquetas em planilhas, de forma organizada, procurando atender as seguintes informações: (i) nome científico, (ii) coletor, (iii) procedência, (iv) data de coleta, (v) sexo

e (vi) observações (dados biométricos). Em seguida foram
confrontados os dados compilados com os livros registros
existentes no museu. A nomenclatura que se encontrava
desatualizada, foi atualizadas de acordo as bibliografias indicadas e disponíveis: EISENBERG e REDFORD (1999); REIS
et al. (2006); BONVICINO et al. (2008) e WEKSLER et al.
(2006). As informações compiladas foram digitalizadas em
uma planilha eletrônica do programa Speci Base. Depois
de digitalizadas, as informações serão impressas e encadernadas, tornando-se o livro de registro atual.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi possível realizar o tombamento de 204 exemplares pertencentes a 9 ordens, 22 famílias, 54 gêneros e 65 espécies. Estes abrangem algumas das

principais ordens de maior complexidade taxonômica, como, por exemplo: Rodentia, Chiroptera e Didelphiomorpha.
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Os indivíduos foram divididos em dois grandes grupos: espécies exóticas e espécies nativas (brasileiras). Na qual a
representatividade das espécies brasileiras significa 97% da coleção cientifica (Fig. 1).

Figura 1- Porcentagem das espécies nativas e exóticas
Os dados dos mamíferos foram analisados levando em consideração as ordens. A ordem Rodentia foi
a mais representativa com um total de 103 (cento e
três) indivíduos, seguido pela ordem Chiroptera com

28 (vinte e oito) indivíduos sendo que a ordem Cingulata foi a que teve a menor representatividade dentre
as outras ordens apresentando apenas 1 (um) individuo (Fig. 2).

ORDENS

Figura 2. - Número de indivíduos por ordem.
Em relação à procedência de todos os animais tombados observou-se que 86% são coletados e 7%, coincidentemente, são oriundos de zoológicos e atropelados.
Os atropelados apresentam, no mínimo, a informação
do município que foi coletado.
O acervo da mastofauna proveniente do Tocantins
está representado por 104 dos 204 indivíduos representando 51% dos exemplares tombados. Os quais estão distribuídos em 8 ordens, 10 famílias, 34 gêneros e

60 espécies. (Fig. 3). A ordem Rodentia destaca-se com
a espécie Cerradomys subflavus (Weksler et al. 2006;
Bonvicino et al. 2008), com 20 exemplares, considerada
endêmica do cerrado do estado do Tocantins. Uma espécie da ordem Chiroptera Carollia perspsillata, destaca-se por ser considerada responsável pela dispersão de
sementes, sendo assim fundamentais para os processos
de dinâmica e regeneração de florestas tropicais (Fleming, 1988).
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Outras
localidades

Tocantins

77
42%

104
58%

Figura 3. - Porcentagem dos espécimes por procedência.

A respeito dos mamíferos exóticos relatamos a presença de 15 indivíduos, que são provenientes da Suécia e
coletados na cidade Hafors e Bayske. Os exemplares exóticos foram adquiridos pelo Dr. José Hidasi.
A ordem mais representativa dentre os animais nativos brasileiros e exóticos, foi a Rodentia. Supondo que
seja devido à grande diversidade dos roedores em relação
a qualquer outro mamífero. Os roedores do mundo representam mais da metade que todos os outros mamíferos
combinados (EMMONS e FEER, 1997). Apresentando uma
ampla e variada distribuição em todo o mundo, podendo
mostrar uma serie de adaptações específicas à vida ter-

restre, arborícola, fossorial, saltatória, ou semiaquática
(NOWAK, 1991; EISENBERG e REDFORD, 1999).
O acervo referente a roedores atendeu todos os requisitos de uma coleção cientifica, tendo condições de oferecer informações a respeito da ecologia e biologia das
espécies.
A ordem menos representativa dentre os mamíferos
foi a Cingulata com apenas um único individuo da espécie Euphractus sexinctus (tatu-peludo). Possuem hábitos
noturnos, são considerados rápidos tanto em terra firme,
quanto na água e por ter a carne bastante apreciada, essa
espécie é bastante caçada (Embrapa 2011).
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INTRODUÇÃO
O Estado do Tocantins localiza-se na faixa equatorial,
caracterizada por altas temperaturas e elevados índices
pluviais, onde as precipitações são predominantemente
convectivas. Está sob domínio climático tropical semiúmido, caracterizando-se por uma distribuição sazonal de
chuvas que definem dois períodos, um seco que compreende os meses de Maio a Agosto, outro chuvoso correspondendo aos meses de Setembro a Maio, sendo geralmente Janeiro o mês mais chuvoso e Agosto o mais seco.
Os principais mecanismos que explicam o regime pluvial no estado são resultados da combinação de vários fatores meteorológicos como: a alta umidade trazida pelas
brisas marítimas, da fonte de vapor d’água representada
pela Floresta Amazônica e da Zona de Convergência Intertropical. As altas temperaturas reinantes estão associadas
á intensa radiação solar incidentes na região (VIANELLO &
ALVES, 2000).
Os eventos extremos, ainda que relativamente raros
no Estado, em comparação com outros sistemas meteorológicos (como chuvas frontais, por exemplo), representam
ameaça potencial para atividades importantes como, por
exemplo, defesa civil, aviação, agricultura e transmissão
e distribuição de energia elétrica. Assim, o fato de serem
eventos relativamente raros não implica em darmos menos atenção ao estudo desses sistemas e ao treinamento
de pessoal operacional visando a previsão dos mesmos
(LIMA, 2005).

O satélite Geoestacionário METEOSAT vem sendo utilizado em vários estudos, visando acompanhar à formação
dos sistemas convectivos associados à ocorrência de eventos meteorológicos extremos, obtendo resultados significativos em seus trabalhos. O satélite Geoestacionário
MSG-2 (METEOSAT-9), de segunda geração, que substitui
o METEOSAT-7 desde 2006, permite melhores previsões e
seguimentos de situações meteorológicas no sentido em
que tem maior resolução (3 km); além de poder analisar
4 vezes mais bandas espectrais que os METEOSATS de primeira geração (que apenas fornecem 3 canais: visível, vapor, e infravermelho) (KEYNES, 2006).
Os índices de instabilidade são ferramentas que permitem estimativas convenientes a partir de sondagens que
podem servir como um bom indicativo para a ocorrência
de instabilidades na atmosfera. Em geral, são expressões
simples de fácil cálculo, considerando diferenças entre variáveis em níveis arbitrários. Não devem ser vistos isoladamente, sua correta interpretação deve levar em conta
considerações sinóticas e outros dados, pois caso contrário podem levar a conclusões errôneas (MOREIRA & FOSTER , 2008).
Diante do pressuposto, este trabalho objetivou identificar e avaliar os eventos extremos de chuvas para o
período chuvoso de Setembro de 2009 à Maio de 2010,
por meio de imagens do METEOSAT-9 (MSG-2), utilizando
para tal fim os índices de instabilidade.

MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado no NEMET/RH (Núcleo Estadual
de Meteorologia e Recursos Hídricos), que se localiza na
capital do estado, Palmas-TO.
Foi analisado o período chuvoso de 2009/2010, em
que ocorreram prováveis eventos extremos a fim de analisar os sistemas convectivos detectados. Para esta seleção
foram utilizados os dados pluviométricos das estações automáticas de Palmas-TO, onde foram priorizados os dias
ou horários em que a precipitação foi mais significativa.

Para verificação da instabilidade atmosférica desses
dias foram utilizados os índices de instabilidade fornecidos pelo software NUBES, programa criado para atender
à rede de satélites METEOSAT, que tem como objetivo a
análise e visualização dos dados. Esse programa permitiu
a geração de produtos através de arquivos como o BUFR
que utiliza códigos binários para a representação de dados meteorológicos.
O comportamento dos índices foi avaliado através de
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análise de imagens anteriores à formação das nuvens, visto que, a obtenção desses índices só é possível sob condições livres de nuvens. Para a análise sinótica dos dias
selecionados foram utilizados os boletins técnicos disponibilizados pelo GPT/CPTEC (Grupo de Previsão de Tempo/Centro de Previsão de tempo e estudos climáticos).
Após a identificação dos sistemas convectivos foi realizada a análise da distribuição espacial de nebulosidade
utilizando imagens do satélite METEOSAT 9, que foi desenvolvido pela ESA (Agência Espacial Européia), visando
a exploração de satélites meteorológicos. O Satélite está
localizado 35.800 km (22.300 estatuto milhas) acima do
equador a 0° E, apenas a oeste de África. Proporciona cobertura da Europa, África, Oriente Médio, porção oriental

da América do Sul e do Oceano Atlântico e a oeste porções do Oceano Índico.
O satélite utiliza doze bandas espectrais, sendo nove
para a região do visível atuando no comprimento de onda
de 0,6 µm, uma para vapor de água (WV) na faixa de 6,2
µm e duas para o infravermelho nas faixas 3,9 µm e 10,8
µm. Disponibilizando imagens em intervalos de 15 minutos, permitindo assim, acompanhamento da rápida evolução dos eventos, com resolução de 3 km para onze canais
e um canal do visível com resolução de 1 km.
O índice K utilizado nesse trabalho é uma medida do
potencial de tempestades baseado na taxa vertical de variação de temperatura, no conteúdo de umidade na baixa
troposfera e na extensão vertical da camada umidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para o presente estudo foram utilizados três dias, os
quais foram inicialmente selecionados através da análise das estações automáticas de superfície do estado do
Tocantins, priorizando para o estudo os dias ou horários
em que ocorreram maior precipitação ou eventos considerados extremos. Para a análise sinótica dos dias selecionados foram utilizados os boletins disponibilizados pelo
GPT/CPTEC.Para a cidade de Palmas também foram realizadas consultas às mensagens METAR buscando obter informações sobre o comportamento atmosférico a fim de
comparar com os índices estimados.
Foi realizado também uma análise da distribuição espacial da nebulosidade dos dias selecionados através de
imagens compostas do satélite METEOSAT 9 pelos canais

3(faixa de 1,6 µm) + 2(faixa de 0,8 µm) + 1(faixa de 0,6
µm). Para a visualização das imagens noturnas foi utilizada uma composição complexa que utiliza a diferença
de canais: (10-9) + (9-4) + (9-0). Onde o canal 10 atua no
comprimento de onda 12 µm, o canal 9 na faixa de 10,8
µm e canal 4 na faixa de 3,9 µm.
O índice K foi identificado pelos algoritmos do sistema
NUBES que utiliza o BUFR que é o código binário padrão
de dados observacionais. Foram analisadas as imagens
anteriores a ocorrência das chuvas, visto que, a presença das mesmas indicam presença de nuvens e a obtenção
desses índices só é possível sob condições livres de nuvens. De acordo com Vieira (2009), os valores de K variam
conforme a estação do ano e localizações.

Abaixo é apresentada uma análise de um dos dias selecionados:
 22/01/2010
Análise sinótica
Através da análise sinótica da carta de superfície do GPT/CPTEC do dia 22/01/2010 foi possível observar uma
Zona de Convergência de Umidade (ZCOU) entre as regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, mantendo uma faixa com
muitas nuvens entre estas regiões. A presença desse sistema indica condições favoráveis de ocorrência de chuva para
o estado do Tocantins.
Análise do índice K
Observa-se através das imagens da Figura 3(a), 3(b) e 3(c) áreas de instabilidade com índice k em torno de
34 próximo a região de Palmas. Nessa região, algumas horas mais tarde a estação automática de Palmas registrou 78,8
mm de chuva, que iniciou as 18:00 e sendo 59,4 mm as 19:00 e a estação de Dianópolis registrou 26,2 mm, dos quais
22,6 mm foram as 20:00.
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22/01/2010 13:15

(a)

22/01/2010 14:30

(b)

22/01/2010 16:30

(c)

Figura 3. Comportamento Índice k dia 22/01/2010.

Análise da mensagem METAR
Como é possível observar na mensagem referente ao dia 22 de Janeiro o relatório indicou trovoadas com chuvas
fortes (TSRA) e presença de cumulonimbus (CB) entre 18:00 às 19:00 que foi o período onde a estação automática
registrou chuva intensa.
Tabela 01 – Análise da mensagem Metar referente ao dia 22/01/2010
Data

Mensagem ( METAR_SPECI )

22/01/2010

SBPJ

221700Z

27006KT 9999 SCT025 SCT027TCU 33/22
Q1010=

22/01/2010

SBPJ

221735Z

30008KT 9999 TS SCT025 SCT027TCU FEW030CB 32/22 Q1009=

22/01/2010

SBPJ

221800Z

09010G20KT 4000 TSRA SCT025 SCT030CB
BKN10025/22 Q1010=

22/01/2010

SBPJ

221810Z

19010G20KT 1500 TSRA SCT025 SCT030CB
BKN10024/21 Q1011=

22/01/2010

SBPJ

221850Z

36012KT 9999 2000W -TSRA SCT025 SCT030CB 23/21Q1010 RERA=

22/01/2010

SBPJ

221900Z

02007KT 9999 3000W -TSRA SCT025 FEW030CB BKN100 22/21 Q1010 RERA=

CONCLUSÕES
•

O presente trabalho obteve resultados importantes para o estado do Tocantins, no entanto, um
estudo mais abrangente deve ser realizado , pois
poucos dias foram analisados para a obtenção do
presente resultado;
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•

Para os dias selecionados no período chuvoso do
mês de Janeiro, observou-se que os valores do
índice K que representaram instabilidade para o
estado do Tocantins oscilaram entre 34 e 37.
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INTRODUÇÃO
A confiabilidade da previsão numérica depende fundamentalmente de ferramentas computacionais e matemáticas, além disso, é essencial uma correta representação
das condições iniciais a partir das quais a previsão é feita.
A definição dessas condições iniciais é obtida por meio de
estações de observação e coleta de dados, distribuídas
por todo o globo terrestre (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 de Previsão Numérica de
Tempo são de extrema importância para avaliar e manter
a confiabilidade da previsão de tempo.
Deste modo, o presente trabalho tem por objetivo a
avaliação estatística das variáveis meteorológicas, a partir
das simulações realizadas pelo modelo de previsão numérica de tempo – Weather Research and Forecasting (WRF),
no Estado do Tocantins.

METODOLOGIA
O trabalho foi desenvolvido no Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos – NEMET/RH utilizando dados climatológicos pertencentes ao Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET) e ao Sistema de Previsão Numérica
de Tempo (SIMETO), relativo ao período de Julho de 2010

a Junho de 2011, com o objetivo de avaliar o modelo Weather Research and Forecasting (WRF).
A avaliação se deu pelo acompanhamento diário das
variáveis meteorológicas simuladas com dados observados
das estações meteorológicas automáticas de superfície.

Tabela 1 – Localização das estações meteorológicas automáticas no estado do Tocantins.
Código

Estação

Latitude
(décimos de grau, º)

Longitude
(décimos 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

A análise das variáveis meteorológicas simuladas
pelo WRF, utilizando os dados climáticos observados,
foi realizada a partir da aplicação das ferramentas estatísticas: Raiz do erro quadrado médio (REQM), Erro
médio absoluto (EMA) e Variância (VAR) para tempera-

tura (máxima, média e mínima). Para precipitação são
utilizados: Hit hate (H), Treat Score (TS), Probability 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)
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.

EMA =

1
N

n

∑| T
I =1
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PREV

− TOBS |

Sendo: Tpr o valor previsto; Tobs o valor observado; N o tamanho da série ou número de medidas do erro.
Erro médio aritmético (Deriva)
A deriva mostra a tendência sistemática das previsões, ou seja, se a deriva for maior que zero, na média, as
previsões estão sendo superestimadas; se for menor que zero, as previsões estão subestimadas.

BIAS =

1
N

n

∑ (T
I =1

PREV

− TOBS )

Raiz do erro quadrático médio (REQM)
O Erro Médio Quadrático é o quadrado dos valores 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.

REQM =

1
N

n

∑ (T
I =1

PREV

− TOBS ) 2

Variância (VAR)
A variância é uma medida estatística comum que mostra 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 observações. Então, faz-se a comparação das duas
variâncias.
N

VAR =

∑ ( X i− X )
i =1

2

N

A precipitação é analisa segundo critérios de erro ou acerto da previsão, baseando-se na ocorrência ou não
do evento de chuva. Para tanto são definidas as seguintes 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).
Tabela 2 - Tabela de contingência: verificação da ocorrência ou não da previsão de chuva.
Tabela de

Observação

Contingência
Previsão

Chuva

Não-chuva

Chuva

A

B

Não-Chuva

C

D

Conforme a tabela acima são definidos os seguintes índices de avaliação para a ocorrência ou não ocorrência
de precipitação prevista:
Hit hate (H)
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. Sendo n, o número total de casos considerados.

H =

a+d
n

Threat score (TS)
O Threat Score é utilizado principalmente quando 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 previsão.

TS =

a
a+b+c
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Probability of detection (POD)
O POD é a relação do evento de chuva prevista corretamente com os eventos previstos correta ou incorretamente. Ou seja, mostra o desempenho de detecção da
chuva. A melhor previsão ocorre quando o POD for igual a um.

a
a+c

POD =

False alarm rate (FAR)
O False-Alarm Rate nada mais é do que a proporção de previsões de ocorrência de chuvas que na verdade não
ocorreram, por isso o termo “False Alarm”. Quanto mais próximo de 1 for o valor de FAR pior é a previsão de chuva.

FAR =

b
a+b

BIAS
O BIAS é a razão simples das previsões de chuva com as chuvas observadas. Porém o BIAS não é uma medida
de precisão. 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.

a+b
a+c

BIAS =

Índice de acerto com chuva (IR)
O IR mostra a percentagem de acerto em função dos eventos de ocorrência de chuva. Quanto melhor forem as
previsões o IR se aproxima de 100%.

IR =

a2
(a + c)( a + b)

Índice de acerto sem chuva (IS)
O IS é a percentagem de acerto dos eventos de não chuva, sendo que quando o IS fica perto de 100% a previsão da não ocorrência de chuva é melhor.

IS =

d2
(b + d )( c + d )

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Seguem os resultados da avaliação estatística das variáveis meteorológicas, temperatura e precipitação, no que

se refere ao período de Julho de 2010 à Junho de 2011,
nas tabelas abaixo:

Tabela 03 – Estatística do desempenho do modelo WRF para a temperatura média nas seis localidades da área de estudo para o
período de Julho de 2010 a Junho de 2011.

Municípios
Araguaína
Gurupi
Palmas
Paranã
Pedro Afonso
Peixe

EMA
1,22
1,78
1,99
1,70
1,38
1,83

BIAS
0,75
-0,82
1,32
-0,89
0,09
-0,92

REQM
1,49
2,00
2,40
1,94
1,66
2,08

Pode-se observar pela Tabela 03 que o índice
EMA avaliou o modelo entre 1,22 e 1,99, com máximo no município de Palmas e mínimo em Araguaína,
enquanto o BIAS, variou entre -0,92 e 1,32, superes-

VAR obs.
1,43
2,10
2,95
1,74
2,12
2,23

VAR prev.
0,71
1,09
1,35
1,17
0,85
1,17

timando em Araguaína e subestimando nas demais
regiões e a Raiz do Erro Quadrado Médio (REQM)
variou entre 1,49 e 2,40, com máximo em Palmas e
mínimo em Araguaína.
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Tabela 04 – Estatística do desempenho do modelo WRF para a temperatura máxima nas seis localidades da área de estudo para o
período de Julho de 2010 a Junho de 2011.

Municípios
Araguaína
Gurupi
Palmas
Paranã
Pedro Afonso
Peixe

EMA
2,17
3,62
2,76
3,04
2,17
3,10

Na tabela 04, o índice EMA variou no intervalo de 2,17 e 3,62, com máximo em Gurupi e mínimo em
Araguaína apresentando desvio significativo, enquanto o

BIAS
-0,51
-2,66
-0,77
-2,17
-0,17
-1,86

REQM
2,65
3,89
3,33
3,32
2,71
3,47

BIAS variou entre -2,66 e -0,17, subestimando em todas
as localidades e o REQM variou entre 2,65 e 3,89, com
máximo em Gurupi e mínimo em Araguaína.

Tabela 05 – Estatística do desempenho do modelo WRF para a temperatura mínima nas seis localidades da área de estudo para o
período de Julho de 2010 a Junho de 2011.

Municípios
Araguaína
Gurupi
Palmas
Paranã
Pedro Afonso
Peixe

EMA
2,77
2,01
4,27
2,03
1,84
1,72

Na tabela 05, pode-se observar que o índice EMA
variou entre 1,72 e 4,27, com máximo em Palmas e mínimo em Peixe, enquanto o BIAS variou entre 1,13 e 4,27,

BIAS
2,75
1,79
4,27
1,77
1,65
1,13

REQM
2,95
2,20
4,72
2,25
2,18
1,98

superestimando em todas as regiões e o REQM variou
entre 1,98 e 4,72, com máximo em Palmas e mínimo em
Peixe.

Tabela 06 – Estatística do desempenho do modelo WRF para a precipitação nas seis localidades da área de estudo no período de
Julho de 2010 a Junho de 2011.

Municípios
Araguaína
Gurupi
Palmas
Paranã
Pedro Afonso
Peixe

FAR
0,41
0,37
0,40
0,48
0,49
0,47

BIAS
1,50
1,59
2,27
1,77
1,53
3,54

IR
0,64
0,59
0,62
0,47
0,65
0,57

Na Tabela 06, 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 0,37
a 0,49 demonstrando um “falso alarme” de chuva que
na verdade não ocorreu nestas localidades. Para o índice BIAS, que analisa se o modelo está superestimando ou
subestimando as previsões, observou-se através do inter-

H
0,80
0,77
0,76
0,71
0,74
0,73

TS
0,65
0,60
0,62
0,50
0,55
0,58

POD
0,96
0,91
0,99
0,86
0,98
0,98

IS
0,90
0,84
0,75
0,86
0,80
0,83

valo que ocorreu a máxima de 3,54 em Peixe e a mínima
de 1,50 em Araguaína, portanto, o modelo superestimou
a precipitação em todas as localidades. O índice POD relaciona os eventos de chuva prevista corretamente com os
eventos previstos corretamente e incorretamente, confirmando uma boa qualidade do modelo, pois variou entre
0,86 e 0,99, com máximo em Palmas e mínimo em Paranã.
No índice IR, que representa o acerto em relação à ocor-
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rência de chuva, verificou-se a variação entre 0,47 e 0,65
o que indica que o modelo ainda precisa de ajustes, pois
trata-se 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 0,75 e 0,90,

apresentando uma satisfatória representação da variável
meteorológica precipitação.
A análise dos índices estatísticos relacionados às
variáveis meteorológicas temperatura e precipitação indica que deve haver ajustes na parametrização do modelo,
por tratar-se de um modelo de escala regional.
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Introdução
A seca é um fenômeno climático regional causado
pelo déficit de precipitação em relação à evapotranspiração potencial. É uma situação temporária, com duração,
magnitude e severidade (Byun & Wilhite, 1999), além de
extensão (Karl, 1986; Gutman, 1998), diferente de aridez,
que é uma característica climática permanente. Percebese o aumento substancial e em escala global da necessidade de obtenção e transferência de dados meteorológicos em tempo real para dar suporte às diversas atividades
como, por exemplo, a agricultura.
Vários indicadores têm sido utilizados para quantificar,
padronizar e comparar a seca em base temporal e regional; entre eles o mais conhecido é o índice de severidade
de seca de Palmer (PDSI) (BRUNINI et al.,2002).
De acordo com Guttman (1998) o PDSI é um quantificador da severidade de uma seca, sendo que um único valor do índice é usado para suspender ou implantar planos
de contingência dessa anomalia climática. O índice deve
ser calculado com base em uma série histórica de pelo
menos trinta anos de dados de temperatura do ar e de
precipitação pluvial, na escala mensal. (revista brasileira
de meteorologia).
O estado mais novo da Federação, o Tocantins, tem

sua economia baseada no agronegócio. Segundo informações da Secretaria de Planejamento do estado do Tocantins uma das maiores participações entre os setores
da economia, é a agricultura que responde a 11,5% do PIB
tocantinense.
Apesar de a agricultura possuir uma das maiores participações no PIB tocantinense, é notória a carência de informações e investimentos sobre o clima e os fenômenos
naturais de suas regiões e localidades, que venham a ser
de grande importância para a obtenção de produtos de
qualidade, assim como evitar prejuízos.
Este trabalho baseou-se a partir dos dados simulados
pelo Modelo Climático Regional de Precis (HadRM3P) de
precipitação e temperaturas máxima e mínima gerados
para o período de 2071 a 2100, que foram precedentes
para o cálculo das médias mensais do Índice PDSI referentes aos meses chuvosos (correspondentes de outubro a
março) que caracterizaram a região do estado do Tocantins. E tem como objetivo principal caracterizar a ocorrência da seca meteorológica e os impactos causados quanto
à variação espacial e temporal no Estado do Tocantins,
através do Índice de Severidade de Seca de Palmer – PDSI
para os cenários de mudanças climáticas.

Metodologia
A área de estudo é o Estado do Tocantins localizado na
região norte do país compreendido entre as latitudes -8º a
-14º e a longitude de -45º a -51º. Foram utilizados dados diários de temperatura e precipitação para o período de 2071 a

2100 do modelo regionalizado HadRM3P (PRECIS), com resolução 50 x 50 km para os cenários A2 (pessimista) e cenário
B2 (otimista). Para o clima atual “controle” na geração dos
dados utilizou-se o período de 1960 a 1989 (PRECIS).
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O índice PDSI adap foi relacionado com as condições
hídricas das localidades estudadas. Para análise da variação espacial do índice ao longo do tempo foi utilizado o
software ArcView 3.2a ESRI® .
Utilizou-se o software ArcView, do qual nos disponibilizamos da ferramenta de interpolação espacial para a
obtenção de mapas do Estado do Tocantins estabelecendo
e relacionando os valores referentes ao PDSI adaptado encontrados no calculo, a partir de valores mensais dos anos de
estudo.
O método de interpolação utilizado foi o Spline,
que é um método favorável para ajuste de uma superfície
de curvatura mínima através dos dados pontuais de entrada. Esse método é melhor para superfícies que representam tendências gradativas, como é o caso das chuvas
médias na bacia. De acordo com o manual de utilização
desse software, pode-se afirmar que ele não é apropriado se houver grandes intervalos nas superfícies em
uma pequena distância horizontal (ESRI, 1999). Uma
vantagem do interpolador Spline é que ele pode
fazer estimativas fora da faixa de pontos de amostra de
entrada.
Com base nos estudos de Blain e Brunini, foi ca-

Figura 01 – Imagem
da área de estudo
(Estado do Tocantins). Fonte: Embrapa
Monitoramento por
Satélite, 2004.

racterizada a seguinte tabela para os valores de PDSI
adaptado na geração dos mapas para os meses chuvosos
nas décadas de 2071, 2080, 2090 e 2099 interpolados do
Estado do Tocantins:

Tabela 02 – Classificação do PDSI de interpolação espacial

Resultados e Discussão
Devido ao grande volume de dados gerados a partir dos
dados disponibilizados pelo Modelo Regional HadRM3P
(PRECIS), optou-se por apresentar estes resultados nas décadas de 2071, 2080, 2090 e 2099 por melhor representar o
período estudado.
Foram considerados como o período chuvoso os meses
de outubro a março, representados em dois cenários distintos: A2 que é referente a um cenário pessimista e B2, de um

cenário otimista. As projeções de temperaturas médias para
o período 2071 a 2100 para o estado do Tocantins variam
de 4 a 6ºC para o cenário de altas emissões, ou seja, cenário
A2 e de 3 a 5ºC para o cenário de baixas emissões, B2 com
grande variação espacial.
Nas Figuras a seguir pode ser observada a variação espacial e diferencial entre os dois cenários de estudo, A2 e B2,
respectivamente.
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Figuras 02 e 03 – Interpolação do Índice de Severidade de Seca de Palmer (PDSI) nos meses de Outubro, Novembro, Dezembro,
Janeiro, Fevereiro e Março, do Cenário A2 e B2, respectivamente, no ano de 2071.

Para as Figuras 02 e 03, podemos observar uma tendência na geração dos mapas. Observa-se que para o cenário
A2, no mês de Outubro ocorre uma maior seca quando comparado ao cenário B2, só não ocorrendo essa incidência nas
microrregiões do Bico do Papagaio e Jalapão. Para o mês de
Fevereiro no cenário A2 a seca é baixa sendo representada
apenas ao sul pequenos espaços entre valores de “Próximo
a Normal”, “Seca Incipiente” e “Ligeiramente Seco”.

No cenário B2 encontramos uma forte ocorrência de
seca no mês de Fevereiro para as microrregiões de Dianópolis, Rio Formoso, Gurupi, Jalapão e Porto Nacional. No
mês de Janeiro registrou valores de “Ligeiramente Seca”,
na parte Sudeste do Estado. Ao verificar o mês de Outubro
do cenário B2 registrou estimativas de “Próximo a Normal”
nas regiões do Bico do Papagaio, Jalapão, Porto Nacional e
Araguaína.

Figuras 04 e 05 – Interpolação do Índice de Severidade de Seca de Palmer (PDSI) nos meses de Outubro, Novembro, Dezembro,
Janeiro, Fevereiro e Março, do Cenário A2 e B2, respectivamente, no ano de 2080.

Nas Figuras 04 e 05, observa-se a variação do PDSI nos
dois cenários para o período chuvoso de 2080. Ao todo
pode se afirmar que para o cenário A2 em todo o período há registros de seca quando comparado ao cenário
B2, que só ocorre para o mês de Novembro, excepcionalmente em sua região sul do Estado. Nos meses de Dezembro, Fevereiro e Março do cenário A2 observaram o
crescimento da seca no sentido norte-sul ao decorrer da
região estudada; no caso do mês de Outubro encontra-se

seca nas microrregiões de Araguaína e parte de Miracema do Tocantins, Jalapão e Porto Nacional; e no
mês de Novembro há eventos de seca no Bico do Papagaio, Jalapão, Porto Nacional, Araguaína e Miracema do
Tocantins.
No cenário B2, visto na Figura 05, podemos observar
secas de maior intensidade no mês de Novembro em toda
sua região sul. Já no mês de Janeiro há pequenos eventos
no Bico do Papagaio, Miracema do Tocantins e Jalapão.
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Figuras 06 e 07 – Interpolação do Índice de Severidade de Seca de Palmer (PDSI) nos meses de Outubro, Novembro, Dezembro,
Janeiro, Fevereiro e Março, do Cenário A2 e B2, respectivamente, no ano de 2090.

Pode ser observado na Figura 06 percebemos uma alta
intensidade de seca ao longo do período chuvoso para este
ano. Verifica-se para os meses de Outubro, Novembro, Janeiro e Março, a relevância de valores “Muito Seco”, “Moderadamente Seco” e “Ligeiramente Seco”. Mas para os
meses de Dezembro e Fevereiro verificam-se apenas alguns
baixos eventos dessa seca.

Na Figura 07, referente ao cenário B2 do ano de 2090,
temos o mês de Fevereiro e Dezembro com baixa influência
de seca, já aos demais meses chuvosos observamos a presença dos altos valores de seca, destacando essa perspectiva para o mês de Novembro que possui em grande parte de
sua área uma incidência de seca “Extremamente Seco”, que
vem diminuindo seus valores somente ao sul do Estado.

		

Figura 08 – Interpolação do Índice de Severidade de Seca de Palmer (PDSI) nos meses de Outubro, Novembro, Dezembro, Janeiro,
Fevereiro e Março, do Cenário A2 e B2, respectivamente, no ano de 2099.

Para a Figura 08 correspondente ao cenário A2, encontra-se nos meses de Outubro, Dezembro e Março
taxas que variam a “Normal”, mas ainda com existência
de faixas de “Próximo a Normal”. Nos meses de Janeiro
e Fevereiro averiguou a existência de valores entre “Normal”, “Próximo a Normal”, “Seca Incipiente” e pequenos
intervalos de “Ligeiramente Seco”. Já o mês de Novembro
do cenário A2 caracterizou-se por “Muito Seco” ao norte,
diminuindo a intensidade da seca e caracterizando ao sul

por “Normal”.
No cenário B2 da Figura acima teve como resultado índice “Normal” aos meses de Outubro, Fevereiro e
Março. Já ao mês de Novembro ocorre seca expressa na
microrregião do Bico do Papagaio, Araguaína, e Jalapão.
Aos meses de Dezembro e Janeiro pode-se concluir que
prevalece a faixa “Normal”, mas com existência de alguns
índices como “Próximo a Normal”, “Seca Incipiente” e “Ligeiramente Seco”.
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conclusÕES
Diante dos resultados obtidos pode-se concluir que há
possibilidade de seca significativa em todos os anos com
registros destas nas diversas regiões variando a intensidade e duração de sua manifestação.
Conclui-se que no cenário A2 para o ano de 2071
a seca apresentou intensidades maiores no mês de Outubro, assim como no mesmo mês para o cenário B2, onde
neste também há destaque para o mês de Fevereiro. No
ano de 2080, podemos encontrar seca de altos índices em
todos os meses do cenário pessimista, já no cenário B2 a
seca esta expressa no mês de Novembro.
Ao comparar os cenários A2 e B2 do ano de 2090,
conclui-se sua tendência de seca aos meses de Outubro,

Novembro, Janeiro e Março, com destaque para o mês de
Novembro do cenário B2, por grande parte de sua área
ser representada pelo índice “Extremamente Seco”.
Com relação ao cenário pessimista, no ano de
2099, nos meses de Novembro, Janeiro e Fevereiro foi
identificada uma variação dos altos índices de seca em
boa parte do estado; quanto ao cenário otimista esta variação se manifestou apresentando uma baixa intensidade principalmente nos meses de Novembro e Janeiro.
De forma geral, o método do PDSI adaptado associado a modelos regionais de projeções climáticas foi
capaz de identificar e caracterizar os eventos de secas extremas para o Estado do Tocantins em cenários futuros.
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INTRODUÇÃO
Segundo Kato e Yamaguchi (2005), as diminuições das
áreas verdes criam mudanças na atmosfera local, como
aumento da temperatura e do regime de chuva, bem como
modificação no comportamento do vento de uma região.
Nos últimos anos, a cidade de Palmas vem sofrendo com o
crescimento da estrutura urbana e suspensão da vegetação.
Essa substituição pode estar alterando a participação do
fluxo de calor no solo, o balanço de energia na superfície
e aumentando o fluxo de calor sensível, que é responsável
pela sensação térmica sentida na cidade, devido à
impermeabilização do solo. É de conhecimento de todos
que a anomalia térmica em que a temperatura de superfície
do ar urbano se caracteriza por ser superior à da vizinhança
rural é denominada ilha de calor IC. A IC pode acontecer em
diferentes escalas, tanto em localizações dentro da própria

cidade, em pontos mais quentes que outros, quanto na
diferença de temperatura entre a área urbana e rural.
Além disso, as IC variam temporal e sazonalmente. A partir
do sensoriamento remoto via satélite, pode-se avaliar a
temperatura na superfície terrestre, que é um parâmetro
relevante nos processos físicos à superfície terrestre em
escala regional e global, estando envolvida no balanço de
energia, evaporação e transpiração da vegetação e em
processos de desertificação, podendo ser utilizada como
indicador de degradação terrestre e de mudança climática.
Neste contexto, o objetivo deste trabalho é estimar,
através de técnicas de sensoriamento remoto, a temperatura
da superfície do município de Palmas mediante imagens do
satélite Landsat 5 e identificar a ocorrência de formação de
IC.

MATERIAL E MÉTODOS
Foram utilizadas imagens do Mapeador Temático do Satélite Landsat 5, composta por sete bandas espectrais
1,2,3,4,5,6 e 7, disponíveis no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) no endereço: http://www.dgi.
inpe.br/CDSR/. Primeiramente criou-se um banco de imagens através do download dessas imagens do Landasat 5 para
o período de 1990 a 2009. Em seguida selecionaram-se apenas as imagens sem nebulosidade, que correspondem ao
período de maio a setembro, a fim de facilitar a identificação da formação de IC. Partiu-se para o pré-processamento
dessas imagens e a determinação dos índices escolhidos, utilizando o programa Erdas Imagine 9.3 e empregando parte
do Algoritmo SEBAL (Surface Energy Balance Algorithm for Land), desenvolvido por Win Bastiaanssen (1995), como
mostram as etapas a seguir:

1. Calibração Radiométrica
Consiste no cômputo da radiação espectral em cada banda (Lλi), em que o número digital (ND) de cada pixel
da imagem é convertido em radiância espectral monocromática. A equação utilizada é a proposta por Markham e
Baker (1987) (Eq. 1):

Os coeficientes de calibração que serão utilizados estão apresentados na Tabela 1.
Tabela 1. Descrição das bandas do Mapeador Temático (TM) do satélite Landsat 5 com os correspondentes intervalos de comprimento de onda, coeficientes de calibração (radiância mínima – a e máxima – b) e irradiâncias espectrais no topo da atmosfera (TOA).
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2. Reflectância
Definida como sendo a razão entre o fluxo de radiação refletida e o fluxo de radiação incidente (Allen et
al., 2002):

3. Albedo planetário
O albedo não corrigido é obtido através da combinação linear das reflectâncias monocromáticas, dado pela
equação 3:

4. Transmissividade Atmosférica
Segundo Allen et al. (2002) em condições de céu claro a transmissividade pode ser obtida:

5. Albedos da superfície (α)
O albedo à superfície é o albedo corrigido dos efeitos atmosféricos:

6. NDVI

O Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (Normalized Difference Vegetation Index - NDVI) é obtido
através da razão entre a diferença das refletividades do infravermelho próximo (IVρ) e do vermelho (Vρ), e a soma das
mesmas:

7. SAVI

É o índice de vegetação ajustado por solo (Soil Adjusted Vegetation Index – SAVI) introduzindo um fator no
NDVI para incorporar o efeito da presença do solo, mantendo-se o valor do NDVI dentro de -1 a +1, seguindo Heute
(1988). Esse índice é calculado pela equação:

8. IAF

O índice de área foliar é definido pela razão entre a área foliar de toda a vegetação por unidade de área utilizada por essa vegetação. Este índice é também um indicador de biomassa de cada pixel da imagem sendo calculado
por equação empírica proposta por Allen et al. (2002):
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9. Emissividade
Segundo Allen et al. (2002), as emissividades εNB (Eq. 9) e ε0 (Eq. 10) podem ser obtidas, para NDVI > 0 e IAF
< 3, segundo:

10. Temperatura da Superfície
Para a obtenção da temperatura da superfície (Ts) são utilizadas a radiância espectral da banda termal Lλ,6 e
a emissividade εNB, obtida anteriormente. Logo, a temperatura da superfície (K) (Eq. 11) é dada pela seguinte expressão:

Onde K1= 607,76 Wm-2 sr-1μm--1e K2 = 1260,56K são constantes de calibração da banda termal do Landsat 5 –T (Allen
et al., 2002; Silva et al., 2005).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A primeira etapa, já concluída, consistiu no download
das imagens do Mapeador Temático do Landsat 5 da área
referente ao Plano Diretor Sul da cidade de palmas ( Figura 01). Essas imagens foram salvas em pastas, criando-se
um banco para o período de 1990 a 2009. Devido ao gran-

de número de imagens e o curto período para o processamento das mesmas, optou-se por analisar apenas as com
pouca ou nenhuma nebulosidade, referentes aos anos de
1990, 1995, 2000, 2005 e 2009 o que totalizou cinco imagens.

Figura 1- Área recorta para a pesquisa, destacando-se o Plano Diretor Sul e parte do Lago de Palmas, obtida em 07 de
junho de 2009
Utilizando-se do software Erdas Imagine 9.3 fezse o recorte da área referente ao Plano Diretor de
Palmas de todas as imagens selecionadas. Também
utilizou-se o programa Erdas Imagine 9.3, empregando parte do Algoritmo SEBAL (Surface Energy Balance

Algorithm for Land), desenvolvido por Win Bastiaanssen (1995), para o cálculo da Calibração Radiométrica, Reflectância, Albedo Planetário, Transmissividade
Atmosférica, Albedo da Superfície e NDVI, como mostra a Figura 02.
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Figura 02 – Fluxograma no ERDAS para a Calibração Radiométrica, Reflectância, Albedo Planetário, Transmissividade Atmosférica,
Albedo da Superfície e NDVI.

As figuras 03 e 04 esquematizam a obtenção do SAVI e IAF.

Figura 03 – Fluxograma no ERDAS para o cálculo do SAVI.

Algumas dificuldades na manipulação do algoritmo SEBAL (Surface Energy Balance Algorithm for Land) no ERDAS
9.3, no que se refere ao cálculo do IAF, vêm comprometendo
a obtenção da Temperatura da Superfície (Ts). Entretanto,
medidas vêm sendo tomadas para solucionar esses contratempos e a fim de alcançarmos o objetivo geral dessa pes-

quisa, que é estimar através de técnicas de sensoriamento
remoto a temperatura da superfície através da identificação
de ilhas de calor, visando identificar as diferenças dos últimos
anos e colher resultados que possam ser usados como forma
de melhorar os projetos de grandes impactos, que variam de
pequenas cidades a grandes metrópoles.
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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 pesquisas verificaram que as taxas de radiação solar incidente à superfície terrestre estariam declinando de maneira acentuada
a partir de 1950. Este 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 & Cohen (2001) de “Global dimming”. Entretanto, os estudos mais recentes (Philipona et
al., 2004; Charlson et al., 2005) sugerem a ausência do
“dimming” a partir da década de 90, em diversas partes
do globo. A evaporação é uma componente importante
do ciclo hidrológico e influência a disponibilidade da água,
particularmente para a agricultura. As informações quantitativas da evapotranspiração são de grande importância na avaliação da severidade, distribuição e freqüência
dos déficits hídricos, elaboração de projetos e manejo de
sistemas de irrigação e drenagem. A área de abrangência da Bacia Tocantins/Araguaia tem sua economia baseada principalmente na pecuária de corte, na agricultura e
atualmente na fruticultura, e mesmo diante das grandes
potencialidades existentes, o crescimento da economia
e desenvolvimento da sociedade ainda esbarra em obs-

táculos fundamentais, como a falta de políticas públicas,
suporte, maiores investimentos em tecnologias e conhecimentos que possam subsidiar na cadeia produtiva dessa
região principalmente na atividade agrícola. As pesquisas
na área da meteorologia enfrentam muitas limitações em
função da baixa densidade de estações meteorológicas
sobre as regiões, que contribui para a baixa representatividade espacial e temporal dos dados. Assim uma alternativa é a utilização dos dados de Reanálise do National
Center for Environmental Prediction/National Center for
Atmospheric Research (NCEP/NCAR), que apresentam
uma série temporal consistente de dados históricos da
atmosfera, permitindo a obtenção de dados de temperatura, precipitação, vento, radiação solar, entre outros,
sobre regiões extensas e em locais isolados onde não há
estações instaladas, e com uma boa variabilidade temporal (desde 1948 até o presente). Assim, considerando
a grande importância do presente tema aqui abordado,
este trabalho tem como finalidade. Estimar a evapotranspiração de referência pelo método de Ivanov através dos
dados de reanálise, bem como verificar as tendências da
evapotranspiração de referência para o período entre
1979 a 2009 e por fim avaliar a presença do efeito “Global
dimming” na região de estudo.

Materiais e Métodos
A Região da Bacia Hidrográfica do Tocantins-Araguaia
possui grande potencialidade para a agricultura irrigada.
Nessa Região a biodiversidade é marcante por apresentar
os biomas Floresta Amazônica, ao norte e noroeste, e Cerrado nas demais áreas. Grande parte da bacia localiza-se
na Região Centro-Oeste, desde as nascentes dos rios Araguaia e Tocantins até a sua confluência e daí, para jusan-

te, adentra na Região Norte até a sua foz (ANA - Agencia
Nacional das Águas). Utilizaram-se dados de reanálise do
NCEP/NCAR, com resolução de 2,5° x 2,5° latitude e longitude, para o período de janeiro de 1979 a setembro de
2009. A estimativa diária da evapotranspiração foi calculada pelas parametrizações propostas por Jessen (1973)
utilizando a Equação (1):

U
R  (1)

EToIV = 0,006(2
5 + T )2 .1 −

100 


Onde:
EToIV = evapotranspiração de referência, por Ivanov, mm dia-1;
T = temperatura média do ar, em ºC;
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UR = umidade relativa média do ar é representado em %.
Para a avaliação da tendência da série temporal da
evapotranspiração utilizou-se o teste de Mann-Kendall
(Mann, 1945). Dado pela estatística do teste é a seguinte:
n

i -1

i=2

j=1

S = ∑ ∑ sign(x i −x j ) (2)

em que xj são os dados estimados da seqüência de valores, 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. Onde 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 equações: E[S] =
0 (3);
q

Var[S] =

n(n - 1)(2n + 5) - ∑ t p (t p − 1)(2t p + 5) (4)
p =1

18

.Sendo que, usando a equação 2, o valor positivo de S indi-

ca tendência positiva dos dados que crescem com o tempo; por outro lado, o valor negativo indica uma tendência
decrescente. Sabendo-se que S é normalmente distribuída, que tem média zero e variância dadas pelas equações
3 e 4, respectivamente, pode-se checar se a tendência positiva ou negativa é significativamente diferente de zero.
O teste estatístico parametrizado (ZMK) é computado pela
seguinte equação:
ZM
K

S -1

 Var (S) if S > 0


if S = 0
= 0

S +1

if S < 0
 Var ( S )


(5)

A presença de uma tendência estatisticamente significativa é avaliada usando o valor de Z. Essa estatística 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.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Esse estudo foi dividido em quatro etapas: Sendo que
a primeira e a segunda etapa já estão concluídas. Primeiramente fez-se o download dos dados da base do National Center for Environmental Prediction/National Center
for Atmospheric Research (NCEP/NCAR), da grade que
compreende a região da Bacia Hidrográfica do Tocantins/
Araguaia (Figura 01). Em seguida, foi tirada a média anual
e, posteriormente, a média de cada década, totalizando

três décadas. Ressalta-se que os dados de temperatura
do ar são equivalentes ao período de janeiro de 1948 a
setembro de 2009, essa série foi ajustada para o período
de janeiro de 1979 a setembro de 2009 através de scripts
usando o software Sistema de Visualização e Análise de
Dados em pontos de Grade (GrADS). Na segunda etapa
estimou-se a evapotranspiração de referência através do
modelo proposto por Jessen (1973).

Figura 01 - Distribuição espacial dos 48 pontos de grade, com resolução de 2,5° x 2,5° grau de latitude e longitude, sobre a região da Bacia Hidrográfica do Tocantins/Araguaia.
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Na terceira etapa, determinou-se a tendência da
evapotranspiração por ano e por década da região de
estudo, bem como a significância estatística dessas tendências. Na quarta etapa, ainda em andamento, pretendese especializar as tendências e os níveis de significâncias
da evapotranspiração utilizando o Sistema de Visualização
Grid Analysis and Display Systen (GrADS), através da linguagem de programação Fortran 90 (FORmula TRANslation
System), que será usado para criar arquivos executáveis que
serão visualizados no GrAD. Verifica-se que na primeira
década, dos 48 pontos que compõe a grade da área em
estudo, 33 deles apresentaram valores negativos, caracterizando uma diminuição da taxa de evapotranspiração neste período. Sendo verificada significância estatística em apenas dois pontos (P.36 e P.41) em nível
de 5% (p>0,05) da área estudada. Na segunda década,
constatou-se predominância de valores de tendência
positivos, caracterizando um aumento da taxa de evapotranspiração, indica acréscimo da evapotranspiração
neste período. Sendo verificada significância estatística

em nível de 1% (p>0,01) em 22 pontos e em nível de 5%
(p>0,05) em 10 pontos da área estudada. Já na terceira
década, apresenta-se 31 pontos com valores negativos,
caracterizando uma diminuição da taxa de evapotranspiração, indica decréscimo da evapotranspiração neste
período. Sendo verificada significância em apenas um
ponto (P.6) em nível de 5% (p>0,05) da área estudada.
Entretanto dificuldades na manipulação dessa linguagem
vêm dificultando que cheguemos aos nossos objetivos finais desta pesquisa. Sendo necessária uma maior dedicação a linguagem FORTRAN, para entendimento de como
manipular essa linguagem. Assim, caso persistam essas
dificuldades na linguagem, outros meios de expor os resultados serão criados, afim de que, possamos chegar aos
resultados esperados. Que é estimar a evapotranspiração
de referência pelo método de Ivanov de modo satisfatório,
para que possa ser usado como forma de parâmetro nos
estudos de agrometeorologia. Com isso sendo futuramente instrumento de utilização na agricultura, mais especificamente nos vários métodos de irrigação.
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Introdução
Precipitação é qualquer deposição em forma líquida
ou sólida e derivada da atmosfera (AYOADE, 2001). Segundo Pereira (2003), as características principais da precipitação são o seu total, duração, distribuições temporal
e espacial; sendo dentre os elementos meteorológicos, o
que apresenta uma maior variabilidade, tanto no espaço
quanto no tempo. A formação das precipitações ocorre
inicialmente devido a elevação de massas de ar na atmosfera, formando nuvens que originam a precipitação.
O clima é um dos mais importantes componentes
do ambiente natural. Influenciando nos processos geomorfológicos, nos processos da formação dos solos e o
crescimento e desenvolvimento das plantas. As principais
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 a coleta de
maior número de dados e eventos possíveis de condições
de tempo, onde inclui considerações sobre os desvios em
relação às médias, variabilidade climática, condições extremas e frequências de eventos que ocorrem.
Dentre os elementos climáticos os mais frequente-

mente usados para caracterizar o clima sobre uma determinada área são a temperatura e precipitação. Variáveis
também necessárias ao balanço hídrico climatológico, o
qual contabiliza a entrada e saída de água do solo e, consequentemente fornece informações importantes para a
classificação climática de uma região.
Existem diversos tipos de balanços hídricos, cada um
com a sua finalidade principal. Um desses modelos mais
conhecido foi o proposto por Thornthwaite, em 1948,
posteriormente modificado por Mather, em 1955, que ficou conhecido como “Balanço Hídrico de Thornthwaite e
Mather, 1955”. A principal função deste balanço hídrico é
servir como base para uma classificação climática.
Neste trabalho é utilizado o método de balanço hídrico proposto por Thornthwaite & Mather(1955), baseado
no conceito de evapotranspiração potencial, balanço hídrico e em índices de umidade e de eficiência térmica.
Desta maneira pretende-se verificar a influência dos parâmetros climáticos no balanço hídrico de duas bacias
hidrográficas localizadas na região hidrográfica do rio
Tocantins.

Metodologia
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, am-

bos 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 localizadas nos rios principais.
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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 Planejamento e Desenvolvimento do Estado do Maranhão –

GEPLAN. 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
a partir desses, e com o auxílio do software Excel® determinou-se os demais índices utilizados nessa pesquisa.

Precipitação
Através do site da Agência Nacional de Águas - ANA
foram identificadas todas as estações pluviométricas
que funcionam nas sub-bacias e áreas próximas e os
dados pluviométricos serão obtidos através do banco
de dados disponibilizado no site, do período em estu-

do. Com o software AutoCAD, através do método de
Thiessen foram determinadas as áreas de influência de
cada estação nas sub-bacias. As precipitações médias
mensais para cada sub-bacia foram calculadas através
da equação 1.
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equação (1)
Em que:
P é a precipitação média na sub-bacia (mm);
Pi é a precipitação no posto i (mm);
Ai é a área do respectivo polígono, dentro da bacia (km2);
A é a área incremental da sub-bacia (km²).
A precipitação anual, de cada sub-bacia, foi comparada com a média de uma série de cinco anos de
precipitações anuais das estações com área de influência dentro de cada sub-bacia, sendo este o maior

período coincidente disponível de dados das estações com áreas de influência dentro das sub-bacias,
para verificação de possível normalidade dos mesmos.

Resultados e Discussão
Ambas as sub-bacias são de segunda ordem,
indicando serem pouco ramificadas. As caracterís-

ticas morfométricas estão apresentadas na tabela
1.

Tabela 1 – Caracterização morfométrica das sub-bacias dos rios Manoel Alves Grande e Manoel Alves Pequeno
Parâmetros da sub-bacia
Área Incremental
Perímetro
Comprimento do rio principal
Comprimento da sub-bacia
Comprimento de todos os rios
Coeficiente de compacidade
Índice de circularidade
Índice de sinuosidade
Densidade de drenagem
Amplitude altimétrica

rio Manoel Alves Grande
10.157,67 km²
551,21 km
234,87 km
147,12 km
11.477,84 km
1,53
0,42
1,59
1,13 km/km²
488 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 classificação 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

rio Manoel Alves Pequeno

2.499,84 km²
248,71 km
93,50 km
69,13 km
2.812,34 km
1,39
0,51
1,35
1,12 km/km²
349 m

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 Manoel Alves Grande possui um índice de sinuosidade equivalente 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 1 mostra que o coeficiente de compacidade 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, excluindose eventos de intensidades anormais, são pouco susceptí-
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veis a enchentes. Também pelo coeficiente 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 circularidade, segundo Müller (1953) os
valores menores que 0,51 sugerem que as bacias tendem a
ser mais alongada, 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.

A classe de relevo predominante em ambas as subbacias é o tipo de relevo plano, conforme classificação da
EMBRAPA (1979). A declividade influencia a relação entre
a precipitação e o deflúvio da bacia hidrográfica, sobretudo
devido ao aumento da velocidade de escoamento superficial, reduzindo a possibilidade da infiltração de água no
solo. Desta forma a baixa declividade atribui condições de
maior resistência à ação da precipitação, atribuindo assim
uma maior estabilidade.

Precipitação
Foram identificadas cinco estações pluviométricas
que funcionam na região e áreas próximas. Para a subbacia do rio Manoel Alves Grande as estações identificadas foram a Estação Campos lindos com a maior área
de influência, correspondente a 5112,09 km², a Estação
Recursolândia, com área de influência de 2881,10 km²,
a Estação Itacajá, com área de influência correspondente a 497,61 km², a Estação Palmeirante, com área de
influência equivalente a 204,65 km², e a Estação Goiatins, com área de influência correspondente a 1459,28
km². Foi realizado o mesmo procedimento para a sub-

bacia do rio Manoel Alves Pequeno, também foram
identificadas cinco estações pluviométricas, foram a
Estação Recursolândia com a maior área de influência,
correspondente a 1109,32 km², a Estação Bom Jesus
do Tocantins, com área de influência de 228,34 km², a
Estação Itacajá, com área de influência equivalente a
945,64 km², a Estação Centenário, com área de influência correspondente a 180,03 km², e a Estação Goiatins,
com área de influência de 36,44 km². O valor da precipitação anual das sub-bacias ainda não foi calculado
devido a indisponibilidade de dados.

conclusões
A análise estrutural das sub-bacias revela a diferenciação
espacial existente entre elas e destaca o papel que a morfometria desempenha no potencial de armazenamento hídrico
e no ciclo hidrológico de cada bacia. E pode-se observar que
quantidades de precipitações similares em sub-bacias com características morfométricas diferentes apresentam graus de

interferência diferentes. A baixa declividade juntamente com
a boa cobertura vegetal de ambas as sub-bacias funcionam
como defesas naturais reduzindo assim a propensão a erosões.
As atividades agropecuárias nas proximidades do rio contribuem para o gradual aumento da produção de sedimentos.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, um dos grandes desafios para o Brasil refere-se à implantação de soluções que visam acabar com
a precariedade da educação pública ainda presente em
muitas escolas do ensino fundamental e médio. Mesmo
com os atuais investimentos e projetos desenvolvidos
pelo governo, o Brasil não alcançou resultados expressivos no que se refere à qualidade de ensino. Prova disso é
o ranking da educação estabelecido pela Unesco, em que
o Brasil ocupa apenas a 88° posição em uma lista com 127
países, ficando atrás de países como Argentina, Chile e
Colômbia.
Na tentativa de melhorar a qualidade do ensino, o governo federal vem redirecionando investimentos destinados a projetos educacionais, principalmente para a área
de inclusão digital dentro das escolas. Assim como muitos
outros países, o Brasil está apostando na tecnologia como
uma forma de melhor preparar as crianças e jovens para
o futuro. Seguindo esta linha de pensamento, e influenciado pela ONG OLPC (One Laptop Per Child), o governo
federal criou o projeto PROUCA (Programa Um Computador Por Aluno) que tem por objetivo distribuir um computador para cada aluno do ensino fundamental e médio
das escolas públicas.
Embora o PROUCA seja uma excelente iniciativa, o projeto vem se deparando com uma série de dificuldades que

prejudicam os bons resultados que poderiam ser alcançados. A precariedade da infraestrutura necessária à implementação do projeto nas escolas, a falta de treinamento
dos professores e a quase inexistência de aplicativos educacionais voltados à plataforma dos laptops distribuídos
aos alunos, são as maiores barreiras encontradas até o
momento pelo projeto.
Com o intuito de minimizar a falta de aplicativos e
ainda incentivar pesquisas voltadas ao PROUCA, surgiu a
ideia de criar um conjunto de jogos eletrônicos educacionais que pudessem ser utilizados pelas escolas contempladas com o projeto.
Sendo assim, o presente projeto propôs o desenvolvimento de dez jogos eletrônicos em parceria com a escola
estadual Dom Alano Marie Du Noday em Palmas-TO, onde
foram realizadas diversas pesquisas e testes para garantir
que os aplicativos atendessem as necessidades dos professores em sala de aula.
Os jogos propostos neste projeto são voltados para a
disciplina de ciências, enfocando principalmente questões como ecologia, preservação ambiental e conceitos
que, quando vistos na prática, facilitam a assimilação do
conteúdo. Os passos para a execução deste projeto, bem
como os resultados obtidos serão apresentados nas seções seguintes.

MATERIAL E MÉTODOS
Ao iniciar o projeto uma das primeiras ações foi procurar a escola estadual Dom Alano Du Noday, uma das escolas contempladas com o PROUCA no Brasil, para que fosse
possível entender e verificar o andamento do projeto na
prática. Neste primeiro contato foi possível verificar que
a escola enfrenta dificuldades na implantação do projeto
por motivos já apresentados, como infraestrutura das instalações, treinamento dos professores e falta de aplicativos educacionais que pudessem ser utilizados nos laptops
do programa.
Através de estudos realizados nos laptops distribuídos
pelo governo federal foi possível constatar ainda um baixo

poder computacional e usabilidade ruim. Esses problemas
ganham destaque quando o assunto é desenvolvimento
de jogos eletrônicos. Apesar dessas dificuldades, percebeu-se que os jogos poderiam ser desenvolvidos desde
que bem planejados e não muito complexos. Para tanto,
adotou-se a linguagem de programação Java, tendo em
vista os laptops já oferecerem suporte a essa tecnologia e
também pelo fato de permitir a criação de jogos multiplataforma, que poderiam ser distribuídos através da web.
Durante a execução do projeto, diversas reuniões foram realizadas com os professores e coordenadores da
escola com o objetivo de coletar informações sobre o que
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eles esperavam dos jogos, como pretendiam utilizar os
aplicativos, o tempo que eles disponibilizariam os jogos aos
alunos, entre outras informações. Os professores também
sugeriram diversas formas de explorar os jogos em sala de
aula, o que ajudou na criação dos mesmos, facilitando a
sua inserção no cotidiano do aluno. Com as reuniões percebeu-se também que os jogos desenvolvidos deveriam ser
no estilo de jogos casuais, já que os professores pretendiam utilizá-los de forma alternativa ao final das aulas.

À medida que os jogos ficavam prontos eram realizados testes dentro das salas de aulas, permitindo que os
alunos tivessem a oportunidade de utilizá-los e expressar
suas opiniões sobre os mesmos. Esses testes mostraram
que os objetivos buscados através do uso de jogos estavam
sendo alcançados, porém existiam alguns pontos que poderiam ser melhorados. Isso ajudou no desenvolvimento
de jogos cada vez atrativos e intuitivos, como pode ser observado através da Figura 1.

Figura 1 – Alguns dos jogos eletrônicos desenvolvidos para o PROUCA.

Como é possível observar na Figura 1, a qualidade gráfica dos jogos superou as expectativas tendo em vista o baixo

poder computacional do equipamento. As seções seguintes
apresentam os principais resultados obtidos com o projeto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A presença dos jogos eletrônicos dentro das salas de
aula, apesar de ainda modesta, vêm aumentando nos últimos anos, e isso se deve principalmente a dois fatores
importantes. O primeiro é a preocupação que a sociedade
tem com a inclusão digital dentro das escolas. O segundo é o fato das escolas já perceberem a influência que
os jogos eletrônicos exercem sobre as crianças e jovens
de hoje, permitindo assim uma fácil inclusão dos jogos
dentro das salas de aula, que motivam cada vez mais os
alunos a participarem das atividades escolares.
Embora a utilização de jogos eletrônicos dentro das salas de aula esteja crescendo e mostrando bons resultados,
existem poucas iniciativas tanto públicas quanto privadas
para promover o desenvolvimento de jogos educacionais

de qualidade. Tal problema é ainda maior quando se refere ao projeto PROUCA, já que a maioria dos jogos eletrônicos educacionais encontrados não são compatíveis com
a plataforma dos laptops do PROUCA. Sendo assim, existe a necessidade de incentivar pesquisas principalmente
dentro de instituições de ensino superior que motivem a
criação de jogos eletrônicos educacionais voltados a esta
plataforma.
Os dez jogos desenvolvidos durante a realização deste projeto foram pensados para a plataforma dos laptops
do projeto PROUCA, porém também podem ser utilizados
em computadores de maior porte. Os jogos foram feitos
para a disciplina de ciência, após um estudo cuidadoso
da grade curricular da escola Don Alano Marie Du Noday.

85

Todos eles proporcionam um aprendizado lúdico e prazeroso para os alunos, motivando o interesse dos mesmos
pelo assunto. Alguns dos temas tratados são: meio ambiente, eletromagnetismo, tipos de células, bons hábitos
de higiene, cadeia alimentar, entre outros. Todos os jogos
desenvolvidos podem ser encontrados através do link:
http://nti.catolica-to.edu.br/ciencias.htm.
Após o término de todos os jogos, os mesmos foram
novamente submetidos à avaliação dentro da sala de
aula, onde os alunos tiveram oportunidade de jogá-los
durante uma hora e quarenta e cinco minutos sob a supervisão dos integrantes do projeto, de uma professora e
da coordenadora do PROUCA da escola Dom Alano Marie

Du Noday. Após esse período, os alunos responderam um
questionário que objetivou avaliar a qualidade dos jogos e
o que os alunos achavam a respeito da utilização de jogos
dentro das salas de aula. O resultado foi animador, 69%
dos alunos consideraram os jogos bons ou ótimos, 94%
responderam que gostariam que os jogos fossem sempre
aplicados durante as aulas e 81% dos alunos responderam
que acreditavam que os jogos realmente contribuíam em
sua aprendizagem.
Os dados obtidos demonstram o sucesso do projeto e
mostram também a necessidade de novas iniciativas que
utilizem não só os jogos eletrônicos, mas também outras
tecnologias a favor da educação.
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1- INTRODUÇÃO
A água é um importante recurso ambiental cuja alteração adversa pode contribuir para a degradação da qualidade ambiental de ecossistemas aquáticos e terrestres.
Esta degradação ambiental
pode afetar
direta
ou indiretamente: a saúde, a segurança e o bemestar da população; as atividades sociais e econômicas;
a fauna e a flora; as condições estéticas e sanitárias do
meio; e a própria qualidade dos recursos hídricos.
A caracterização mais exata das alterações prejudiciais
na qualidade das águas naturais relaciona-se ao uso que
se faz do recurso hídrico. Nessa vertente, a Resolução 357
de março de 2005 do CONAMA, ao classificar os cursos
d’água em classes especial, 1, 2, 3 e 4, explicita alguns
usos, tais como abastecimento público, manutenção das
espécies aquáticas, recreação de contato primário, irrigação de hortaliças e aqüicultura (LIBÂNIO, 2005).
No Brasil os padrões de potabilidade são definidos
pelo Ministério da Saúde, na PORTARIA N.º 1469, DE 29
DE DEZEMBRO DE 2000 e a mais recente foi publicada
no dia 19 de janeiro de 2001. Essa portaria estabelece os
procedimentos e responsabilidades relativos ao controle
e vigilância da qualidade da água para consumo humano
e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências.
Conforme Tundisi et al (1999), dentre as ações humanas que têm provocado grandes alterações quase sempre
indesejáveis, vale destacar o aumento da construção de
represas, principalmente com a finalidade de geração de
energia elétrica, visto que esta ação possui grandes dimensões podendo atingir as regiões circunvizinhas, e perturbar o comportamento natural dos rios.
As hidrelétricas têm grande importância no cenário
energético brasileiro. Seu potencial estimado, o número
de barragens já construídas e o conhecimento acumulado
por especialistas ao longo dos anos fazem com que o preço da energia hidrelétrica seja muito baixo.
A bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia, apesar de sua
importância, vem sendo degradada pela falta de saneamento básico adequado, associadas à incipiente conscientização da sociedade no que diz respeito à necessidade de
conservação dos recursos hídricos.
Os impactos físicos mais comuns são a diminuição da

correnteza do rio alterando a dinâmica do ambiente aquático, com isso o fluxo de sedimentos é alterado favorecendo a deposição deste no ambiente lótico, a temperatura
do rio também é modificada, tendendo a dividir o lago
da represa em dois ambientes: um onde a temperatura é
mais baixa (o fundo do lago) e outro onde a temperatura
é mais alta (superfície do lago). Este fato repercute, também, em outros impactos uma vez que com essa disposição há pouca mistura na água do ambiente represado,
criando condições anóxicas e favorecendo a eutrofização
do mesmo e a ocorrência de reações químicas que geram
compostos nocivos ao interesse humano, sendo estes os
principais impactos químicos observados.
O monitoramento das águas superficiais à jusante do
reservatório da UHE Estreito possibilitará avaliar as modificações nas condições físicas, químicas e bacteriológicas
das águas que serão alteradas pela submersão da matéria
orgânica e pela mudança da dinâmica fluvial promovida
pelo barramento. O monitoramento por sua vez, consiste em coletas pontuais que permitem o conhecimento do
metabolismo do rio Tocantins, num trecho à jusante do
barramento.
O projeto influenciou diretamente os municípios de
Estreito – MA e Aguiarnópolis – TO, onde foram instalados
os canteiros de obras, abrangendo ainda os municípios
Carolina, no Maranhão, e Babaçulândia, Barra do Ouro,
Darcinópolis, Filadélfia, Goiatins, Itapiratins, Palmeirante
e Tupiratins no estado do Tocantins. Na cidade de Estreito (MA) ficaram as instalações destinadas à produção de
energia elétrica (FIEMA, 2007).
Os resultados obtidos serão comparados com os limites
definidos pela Resolução do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA) N°357 de 17 de março de 2005 e
pela a Portaria N° 518 do Ministério da Saúde de 25 de
março de 2004, que confere padrões de qualidade da
água e potabilidade do País.
Os resultados obtidos nesta pesquisa tornam-se importantes para a determinação espacial e temporal da
qualidade da água, bem como uma fonte de dados para o
planejamento dos usos múltiplos de ações que evitem a
poluição da água e minimizem os riscos para os usuários.
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METODOLOGIA
Os 21 pontos de amostragem determinados pelo
Programa Básico Ambiental, parte integrante do EIA/
RIMA do AHE-ESTREITO, este subprojeto realiza estudos
em 6 pontos, localizados a jusante do barramento da
UHE-ESTREITO.
O estudo é parte integrante do projeto de Monitoramento da qualidade das águas do aproveitamento
hidrelétrico de Estreito (AHE ESTREITO). Com o objetivo
de monitorar o comportamento vertical da qualidade da
água do reservatório, a partir da 6° campanha foram coletadas amostras da superfície, meio e fundo. Mas devido
à grande quantidade de dados, para o esse subprojeto foram considerados apenas os dados da superfície.
Os resultados obtidos nesse subprojeto foram obtidos com a realização de 4 campanhas( 6°, 7°, 8°, 9°).
Os municípios que foram estudados são: Carolina
e Estreito, no Maranhão; Aguiarnópolis, Babaçulândia,

Barra do Ouro, Darcinópolis, Filadélfia, Goiatins, Itapiratins, Palmeirante, Palmeiras do Tocantins e Tupiratins no
Tocantins.
As amostragens da água e realizada nos pontos prédeterminados, as amostras são coletadas em recipientes
plásticos de 500 ml e 2000 ml, e recipientes de vidros de
50 ml e 100 ml, previamente limpos e esterilizados, e em
seguida são acondicionadas em caixas térmicas com gelo
e transportadas até o Laboratório Móvel de Qualidade da
Água da UNITINS para análises.
As parâmetros de temperatura do ar e da água,
pH, oxigênio dissolvido (OD), condutividade elétrica, turbidez, cor, sólidos totais dissolvidos (STD) são medidos em
campo,em cada ponto ,com o auxilio de uma sonda mutiparâmetros YSI (2009). Já as amostras de plâncton para
análise qualitativa são coletadas com redes especificas,
obtendo assim fitoplâncton e zooplâncton.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos seis pontos pré – estabelecidos foram realizadas
as analises descritas no quadro 2, uma grande quantidade
de dados foram gerados. Os resultados foram dispostos
para uma melhor compreensão. Sendo que os mesmos têm
como base a Resolução CONAMA 357/05, para saber se estão dentro da legislação pertinente.
A seguir são discutidos os parâmetros que merecem
maior destaque:
Parâmetros físicos, químicos e biológicos:
*pH: Observou-se que a partir do enchimento, houve
uma pequena variação, essa alteração pode estar associada
à atividade fotossintética. As algas produzem grande quantidade de oxigênio e utilizam carbonato e bicarbonatos dissolvidos como fonte de energia, promovendo o aumento do
pH.
*Condutividade elétrica: Não existe padrão estabelecido para condutividade elétrica na Resolução CONAMA nº
357/05. Uma referência para água “limpa” foi estudado por
Costa et al (1995) no rio Gravataí, tendo sido obtido valores
entre 70 e 105 μS/cm. Na área de estudo todos os pontos
medidos, tanto na fase de pré-enchimento quanto enchimento do reservatório do AHE Estreito, estão abaixo desses
valores.
*STD: Observou-se uma tendência de aumento a jusante do barramento, apenas na 6ª campanha (1ª da fase de
enchimento), nas demais campanhas registou-se uma di-

minuição da concentração de STD em comparação com a
fase de pré-enchimento. Os maiores valores médios de STD
entre os pontos de amostragem dos principais tributários
na fase de pré-enchimento foram no P19 (rio Arraia), tanto
na época seca quanto na chuvosa e, pode estar associada
a ocorrência de rochas dolomiticas na área da bacia do rio
Arraia.
Os valores de STD na fase de enchimento do reservatório foram um pouco maiores do que a fase de pré-enchimento, entretanto, todos os valores estiveram abaixo de
45,0 mg/L.
*SST: Com relação à fase de enchimento do reservatório, observou-se uma redução dos valores de concentração
de SST nos pontos de amostragem localizados a jusante do
barramento como esperado (P16, P17 e P18). Não existe um
padrão de qualidade de água para a concentração de SST na
legislação brasileira. Alguns autores consideram que “águas
claras são aquelas com teores menores que 20,0 mg/L”.
*DBO: Valores mais elevados de DBO, 20ºC foram obtidos nos períodos chuvosos devido a maior quantidade de
matéria orgânica carreada pelo escoamento superficial reduzindo um pouco a qualidade da água durante esses períodos. Todos os pontos de amostragem monitorados tanto
no rio Tocantins quanto nos tributários nas fases de pré e
enchimento estiveram abaixo do estipulado pela Resolução
CONAMA nº 357/05 para águas de classe 2 (<5,0 mg/L de
O2).
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*Clorofila-a: A clorofila-a por ter uma correlação positiva com a biomassa fitoplanctônica pode ser considerada
um indicador confiável de eutrofização. Não foram observados no rio Tocantins valores médios de clorofila-a acima do limite máximo permitido pela resolução nº 357/05
do CONAMA para águas de classe 2 (30 mg/L) .Na fase
de enchimento houve uma tendência de diminuição dos
valores de clorofila-a, isto ficou bem evidente, principal-

mente a jusante do barramento.
Sendo assim, pode-se concluir que os parâmetros em
destaque não sofreram uma alteração significativa e mantiveram dentro do padrão de qualidade de água. Lembrando que o programa de monitoramento deve ser contínuo,
para que qualquer alteração seja identificada.
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INTRODUÇÃO
O desenvolvimento dos jogos para o projeto UCA
foi uma tarefa árdua e um desafio. O projeto teve o incentivo do PROUCA (programa um computador por aluno)
cujo objetivo consiste em promover a inclusão digital nas
escolas das redes públicas de ensino estadual, distrital ou
municipal, mediante a distribuição de computadores portáteis, com conteúdos pedagógicos destinados ao desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem.
Com o crescimento do PROUCA surgiram oportunidades para diversos projetos de pesquisa na área educacional. Pensando nisso decidiu-se criar um projeto onde
fossem desenvolvidos jogos eletrônicos educacionais voltados a esta plataforma.

Para a realização do projeto algumas parcerias
foram formadas com a ONG Casa Da Árvore, situada a cidade de Palmas Aureny I, Faculdade Católica do Tocantins
e Colégio Dom Alano Marie Du Noday que foi de grande
ajuda no desenvolvimento e aplicação dos jogos.
O modelo dos laptops utilizados nas salas de aula
é o CLASSMATE, que com seu baixo poder de processamento limita o desenvolvimento de jogos mais complexos. Isso fez com que o desafio de desenvolver jogos fosse
ainda maior, pois a maioria dos alunos estão acostumados
com jogos mais complexos e com qualidade gráfica muito
superior, o que não é possível quando os jogos criados,
são voltados aos laptops do PROUCA.

MATERIAL E MÉTODOS
Para o inicio do desenvolvimento dos jogos foram realizados diversos testes com o CLASSMATE. Tais testes
mostraram as seguintes configurações, uma tela de sete
polegadas, suporte a tecnologia JAVA, placa de rede wireless e cabeada, placa de vídeo compartilhada e 512 Mb
de memória RAM.
A utilização da tecnologia Java para o desenvolvimento
dos jogos foi escolhida devido a sua alta portabilidade e
também pelo fato de que o CLASSMATE oferece suporte
a mesma.
A metodologia usada para o processo de desenvolvimento foi divisão do projeto em fases denominadas iniciação, planejamento, desenvolvimento e aplicação dos
jogos. Na fase de iniciação foi feito o estudo do laptop,
suas configurações e possíveis tecnologias a serem usadas.
Após a fase de iniciação o próximo passo foi a fase de
planejamento onde diversas visitas foram realizadas no

colégio Dom Alano, um dos colégios selecionados para
receber o PROUCA. Nas visitas foram abstraídos os níveis
de ensino e temas para a criação dos jogos. Após isso foi
usado uma técnica para levantamento de requisitos para
a criação dos jogos chamada de Brainstorm, onde foram
colhidas todas as opiniões e posteriormente analisadas
dando inicio ao desenvolvimento.
O Desenvolvimento foi uma fase cheia de desafios onde
os mesmos foram superados de acordo com as pesquisas
e conhecimento na área. Nesta fase, os jogos saíram do
papel e passaram para a codificação. Por fim, diversos testes foram realizados para avaliar o desempenho do jogo,
jogabilidade, visual, e abordagem do conteúdo.
Neste projeto, foram desenvolvidos dez jogos na área
de matemática que estão disponíveis no link http://nti.
catolica-to.edu.br/matematica.htm. Os jogos foram testados e aplicados nas salas de aula com o consenso e aprovação dos professores.
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JOGOS NA EDUCAÇÃO
Com jogos é possível promover o aprendizado das crianças
de uma maneira mais divertida e interativa, ao mesmo tempo
o aluno se diverte e promove sua própria aprendizagem.
Os jogos se tornam ferramentas eficazes no ensino dentro das salas de aula, pois os jogos não promovem apenas
o aprendizado, eles mostram ao aluno que nem sempre é
possível ganhar, e a derrota faz com que o aluno reavalie
suas estratégias para que possa vencer o jogo. O aluno tem
que ser alguém que joga para aprender a ganhar e perder,
os jogos ensinam isso no seu contexto de modo geral, pois

estimulam o desafio, fazendo com que o aluno tenha que
se superar para que possa obter êxito.
Os jogos desenvolvidos ao longo do projeto foram testados e aplicados nas salas de aula junto com os professores, os jogos têm como título: Tabuada Espacial, Super
Contas, Space PA, Space PG, Separe os Números, Quadrado
Mágico, Come-Come, Múltiplos, Junte os Números, Quiz
Matemático.
A Figura 1 ilustra alguns dos jogos que foram desenvolvidos no decorrer do projeto.
Após a aplicação dos jogos notou-se grande aceitação
por parte dos alunos e também pelos professores, pois
novas ferramentas foram somadas para auxiliá-los durante as aulas.
Nota-se que com os jogos é possível ajudar as crianças
que têm dificuldades no aprendizado, já que estes estimulam a mente das crianças de uma forma atrativa e
desafiadora.
O projeto foi muito importante tanto para os integrantes dele, quanto para os alunos da escola visitada e
permitiu compartilhar informações motivando os alunos
a se interessarem pelas diversas áreas de ensino superior.
No inicio do projeto percebeu-se que o maior desafio seria prender a atenção do aluno em sala de aula e
também fazer jogos que os alunos tenham vontade de
jogar não só em sala de aula, mas também em outros lugares. Outro desafio foi utilizar a tecnologia dos jogos na
educação e ao mesmo tempo fazer com que essa união
seja interessante para os alunos que a utilizem dentro
das salas de aula.
Com a utilização dos jogos os alunos deixaram de ser
expectadores passivos e passaram a contribuir de forma
direta na obtenção do conhecimento, eles sabem que
suas decisões e estratégias irão influenciar no decorrer
do jogo, e que os melhores resultados dependerão do
seu esforço.
Os Professores também foram parte fundamental no
processo de desenvolvimento dos jogos, pois com o conhecimento prévio dos alunos sugeriram alguns dos temas para o conjunto de jogos desenvolvidos.
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Figura 1 – captura de telas de alguns dos jogos que foram desenvolvidos durante o projeto.

O esforço para o desenvolvimento dos jogos foi gratificante, pois além de contribuir na criação de uma nova fer-

ramenta ou metodologia para o ensino, possibilitou novas
experiências ao atores desse processo.
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INTRODUÇÃO
O Brasil é um país cujo potencial hídrico estimula a implantação de reservatórios para suprir as necessidades de
abastecimento d’água para fins diversos. Porém, a construção de barragens, com a transformação abrupta de um
ambiente lótico (rio) em lêntico (lago), provoca alterações
nos regimes dos rios e consideráveis desequilíbrios na estrutura físico-química e hidrobiológica do meio aquático,
podendo gerar significativos impactos ambientais, muitas
vezes negativos, a montante e a jusante do barramento
(BASTOS, 1998).
O monitoramento da qualidade da água, além de registrar as variações espaço temporais, relaciona os diversos mecanismos do sistema hídrico com toda a sua bacia
de drenagem, a exemplo da capacidade de autodepuração (JONG et al., 1995).
A caracterização mais exata das alterações prejudiciais
na qualidade das águas naturais relaciona-se ao uso que
se faz do recurso hídrico. Nessa vertente, a Resolução 357
de março de 2005 do CONAMA, ao classificar os cursos
d’água em classes especial, 1, 2, 3 e 4, explicita alguns
usos, tais como abastecimento público, manutenção das
espécies aquáticas, recreação de contato primário, irrigação de hortaliças e aqüicultura. (LIBÂNIO, 2005).
Vale ressaltar que a Organização Mundial de Saúde –
OMS (1961) define como água poluída toda a água cuja
composição tenha sido direta ou indiretamente alterada

e invalide parcial ou totalmente os fins a que esta inicialmente se destinava. Esta visão é incorporada ao conteúdo da Portaria MS n.º 518/2004, no Art. 4º que define
água potável como a água para consumo humano cujos
parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendam ao padrão de potabilidade e que não ofereça riscos à saúde. Neste contexto chamam a atenção
os riscos microbiológicos de transmissão de doenças (de
curto prazo, inquestionáveis), que são, em geral, de maior
impacto que os riscos à saúde impostos pelas substâncias
químicas (de longo prazo, por vezes não muito bem fundamentados do ponto de vista toxicológico e epidemiológico).
A escolha da análise da qualidade das águas superficiais a montante do barramento do AHE ESTREITO, como
objeto de pesquisa, deve-se à necessidade de obter dados da qualidade da água antes e durante a fase de enchimento e após a formação do reservatório da UHE, comparando-os visando à identificação de eventuais alterações
do corpo hídrico, de forma a subsidiar, caso necessário, a
indicação de medidas mitigadoras.
Os resultados obtidos nesta pesquisa tornam-se importantes para a determinação espacial e temporal da
qualidade da água, bem como uma fonte de dados para o
planejamento dos usos múltiplos de ações que evitem a
poluição da água e minimizem os riscos para os usuários.
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MATERIAL E MÉTODOS
Dentre os 21 pontos de amostragem estabelecidos
pelo Programa Básico Ambiental parte integrante do EIA/
RIMA do AHE-ESTREITO, este subprojeto realiza estudos
em 15 pontos localizados a montante do barramento da
UHE-ESTREITO. O estudo é parte integrante do projeto de
monitoramento da qualidade das águas do aproveitamento hidrelétrico de Estreito (AHE ESTREITO).
Com o objetivo de monitorar o comportamento vertical da qualidade da água do reservatório, a partir da 6°

campanha foram coletadas amostras da superfície, meio
e fundo. Mas, devido à grande quantidade de dados, para
esse subprojeto serão considerados apenas os dados da
superfície. Os dados presentes nesse subprojeto foram
obtidos através da realização de 4 campanhas, (5°,6°,7°
e 8°). Os municípios afetados são: Carolina e Estreito, no
Maranhão; Aguiarnópolis, Babaçulândia, Barra do Ouro,
Darcinópolis, Filadélfia, Goiatins, Itapiratins, Palmeirante,
Palmeiras do Tocantins e Tupiratins no Tocantins.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O monitoramento das águas superficiais a montante
do reservatório da UHE Estreito possibilitou avaliar as modificações nas condições físicas, químicas e bacteriológicas
das águas que foram alteradas pela submersão da matéria
orgânica e pela mudança da dinâmica fluvial promovida
pelo barramento. O monitoramento, por sua vez, consistiu em coletas pontuais que permitiram o conhecimento
do metabolismo do rio Tocantins, num trecho a montante
do barramento.
Uma grande quantidade de dados foi gerada, em todos
os 15 pontos pré-estabelecidos foram realizadas as análises descritas no quadro 2. Os resultados foram dispostos
em tabelas para melhor compreensão.
Como há uma grande quantidade de parâmetros serão
discutidos apenas os de maior relevância.
Parâmetros físicos, químicos e biológicos:
*pH - Em todos os pontos superficiais os valores máximos estiveram na faixa de 7,7 no P1 (6ª campanha) a 7,82
também no P1 (7ª campanha) e os mínimos na faixa de
6,78 no P10 (7ª campanhas) a 6,79 no P10 (6ª campanha).
Observou-se que a partir do enchimento houve uma
pequena variação, que pode estar associada à atividade
fotossintética. As algas produzem grande quantidade de
oxigênio e utilizam carbonato e bicarbonatos dissolvidos
como fonte de energia, promovendo o aumento do pH.
*Condutividade elétrica - Não existe padrão estabelecido para condutividade elétrica na Resolução CONAMA
nº 357/05. Uma referência para água “limpa” foi estudada
por Costa et al (1995) no rio Gravataí, tendo sido obtidos
valores entre 70 e 105 μS/cm. Na área de estudo, todos os

pontos medidos, tanto na fase de pré-enchimento quanto
enchimento do reservatório do AHE Estreito, estão abaixo
desses valores.
*STD - Os valores de STD na fase de enchimento do
reservatório foram um pouco maiores do que a fase de
pré-enchimento, entretanto, todos os valores estiveram
abaixo de 45,0 mg/L. As concentrações médias de Sólidos
Totais Dissolvidos (STD) no rio Tocantins, período chuvoso, da fase de pré-enchimento, variaram entre 23 mg/L e
31,5 mg/L, não ultrapassando o limite máximo permitido
pela Resolução CONAMA nº 357/05 (500mg/L), em todos
os pontos amostrados.
*SST - Não existe um padrão de qualidade de água para
a concentração de SST na legislação brasileira. Alguns autores consideram que “águas claras são aquelas com teores menores que 20,0 mg/L”. O maior valor observado foi
durante os períodos chuvosos, no ponto 10 (25,78 mg/L).
*Oxigênio dissolvido - Na avaliação da qualidade
da água dos principais tributários, os menores valores
foram registrados no P14 (rio Santana), flutuando entre
4,4 a 4,75 mg/L, tanto na fase de pré-enchimento quanto
na fase de enchimento do reservatório. De fato, antes do
barramento do rio Tocantins, esse ponto já apresentava
baixos teores médios de oxigênio dissolvido, o que descarta a possibilidade de indicativo da decomposição de
vegetação alagada sobre a dinâmica desse gás.
*DBO - Valores mais elevados de DBO5,20ºC foram
obtidos nos períodos chuvosos devido a maior quantidade
de matéria orgânica carreada pelo escoamento superficial
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reduzindo um pouco a qualidade da água durante esses períodos. Todos os pontos de amostragem monitorados, tanto no rio Tocantins quanto nos tributários nas fases de préenchimento e enchimento, estiveram abaixo do estipulado
pela Resolução CONAMA nº 357/05 para águas de classe 2
(<5,0 mg/L de O2).
*Clorofila-a - Por ter uma correlação positiva com a
biomassa, a clorofila-a pode ser considerada um indicador
confiável de eutrofização. Não foram observados no rio To-

cantins valores médios de clorofila-a acima do limite máximo permitido pela resolução nº 357/05 do CONAMA para
águas de classe 2.
Portanto, após a análise dos parâmetros acima, é pertinente concluir que não houve alteração significativa na
qualidade da água a montante do barramento da UHE ESTREITO, pois nos primeiros anos após o barramento, a dinâmica do sistema rio-reservatório não foi estabelecida.
Vale ressaltar que os resultados obtidos foram analisados com base na Resolução CONAMA n° 357/0.
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INTRODUÇÃO
Um Sistema de Informação Geográfica (SIG) é um banco de dados geocodificado que armazena, processa, gerencia e recupera informações digitais georreferenciadas,
provenientes de imagens, mapas e dados estatísticos. O
ambiente computacional permite analisar dados de forma
integrada, com o objetivo de obter soluções rápidas e precisas para problemas relacionados como comportamento
espacial de dados (GTZ, 1994; BAHR E VOGHTLE, 1991).
O descontrole das chamas em uma queimada pode
trazer grandes consequências ambientais e econômicas,
como danos no sistema de energia, patrimônios públicos
e particulares, diminuição da diversidade da fauna e flora,
empobrecimento do solo e até perdas humanas. Para isso
o uso do SIG em construção de zoneamento de risco de incêndio tem sido pesquisado, contribuindo com resultados
expressivos ao combate de incêndios florestais, no estado

do Paraná por Batista, Oliveira e Soares (2002), no Acre
por Albuquerque et al. (2005), em Portugal por Caetano,
Carrão e Freire (2002), entre outros.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) vem
detectando na maior parte do Brasil um grande número
de focos durante a época de estiagem. Na cidade de Palmas/TO, os meses de maio a outubro são marcados por
inúmeros focos, principalmente na área urbana, fator para
propagação de incêndios até de grandes proporções.
O risco de início de uma queimada e/ou incêndio aumenta pelas condições climáticas como umidade do ar,
alta temperatura e vento, relevo e uso do solo e a presença humana. O objetivo deste trabalho consiste em
propor um zoneamento de risco de incêndio utilizando o
SIG para o município de Palmas-TO, durante o período de
estiagem.

Metodologia
O trabalho foi realizado no Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos – NEMET/RH. A área de estudo
foi o município de Palmas-TO, com uma área de aproximadamente 64 mil hectares abrangendo toda a área urbana
e parte rural, entre as longitudes de 48º28’56’’ a 48º4’37’’,
e latitudes de 10º29’1’’ a 10º0’37’’ com projeção UTM/
SAD69, zona 22 sul.
Foi utilizado o Sistema de Informação Geográfica (SIG):
o ArcGis 9.2 para o processamento das imagens do satélite LandSat-2B. As informações contidas na carta hidrográfica digital, de escala de 1:250.000, foram obtidas na
Secretaria do Planejamento- SEPLAN, e as informações da
carta uso do solo e ortofotos do sistema viário, com escala de 1:2.000, foram obtidas na prefeitura municipal de
Palmas.
Para a declividade e orientação das encostas foi estu-

dado o modelo digital de elevação Shuttle Radar Topography Mission (SRTM – resolução de 90 metros).
Elaboração do mapa de risco de incêndios
Os mapas de declividade, orientação das encostas, altimetria, sistema viário, hidrografia e uso do solo serão
integrados por uma somatória em que todas as variáveis
receberam o mesmo peso. O modelo de integração dos
dados é expresso pela equação 1 (BATISTA, OLIVEIRA e
SOARES, 2002).
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RISCO = DV + AL + SV + HD + US
Em que:
DV: coeficiente de risco segundo a declividade;
AL: coeficiente de risco segundo a altimetria;
SV: coeficiente de risco segundo o sistema viário;

HD: coeficiente de risco segundo a hidrografia;
US: coeficiente de risco segundo o uso do solo.
O mapa de risco resultante traduz a influência das cin-

co variáveis que estão sendo analisadas, sobre o risco e a
propagação dos incêndios na cidade de Palmas. As classes
de risco serão consideradas conforme a tabela 1.

Tabela 1. Classes de risco de incêndios florestais de acordo com o potencial de ignição.

Classes de pesos
3-5
5-6
6-7
7-9
9-13

Classes de riscos
Baixo
Moderado
Alto
Muito alto
Extremo

Resultados e Discussão
A partir da base de dados da SEPLAN e das imagens de
satélite Land Sat 5 cedidas pelo INPE foram elaborados os
mapas temáticos de hidrografia, sistema viário, uso e ocupação do solo, declividade, altimetria e orientação das encostas em primeiro lugar, daí os dados Vetoriais (Base de dados
da SEPLAN) e conseqüentemente os dados Raster (Imagens
Satélite LandSat e SRTM).
A classificação do risco foi realizada utilizando a tabela
de atributos, em que cada polígono de influência e sem influência foi classificado por pesos dependendo do grau de

risco. Após a classificação de risco, utilizou-se a ferramenta
Conversion Tools >> Feature to Raster, para atribuir o peso
do risco ao pixel de área de influencia.
O mapa de risco foi elaborado com a soma dos coeficientes dos mapas temáticos analisados (hidrografia, sistema viário, uso e ocupação do solo, declividade, altimetria e
orientação das encostas). Para realizar esta soma utilizou-se
a ferramenta Raster Calculator, que utiliza o valor atribuído
a cada pixel da imagem Raster e conseqüentemente gera um
mapa mostrando as áreas com o valor do pixel resultante.
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Quanto ao uso e ocupação do solo, observou-se um
predomínio de áreas preservadas e pouca antropização,
compreendendo uma área de 16,51%. O tipo de vegetação mata de encosta, com uma área de 4,63%, apresenta
maior risco, especialmente as que estão orientadas em
sentido leste e nordeste, por receberem maior incidência
solar durante a época de estiagem.
Quanto ao mapa de risco, identificou-se maior índice
de risco de incêndio nas áreas que margeiam a serra do

Lajeado, com declividade superior a 40°, circunvizinhas à
áreas urbanas e estradas de trafego urbano intenso.
Quanto ao plano diretor, verificou-se alto risco nos limites sul e norte, correspondentes aos bairros Taquaralto,
Taquari e Vila União, por serem áreas próximas a estradas
e vegetação do tipo cerrado ralo.
Altitudes elevadas no topo da serra apresentam risco
baixo devido à baixa declividade e maior umidade relativa
do ar.

Referências
ALMEIDA, Suzete Maria da Silva Martins, Proposta de um Modelo para a disseminação da Informação Geográfica nas
Autarquias Locais, Dissertação de mestrado em Sistemas de Informação; UM, 2006; disponível em < http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/8156/1/Tese.pdf > Acesso em 17 de nov, de 2010.
FURTADO, Danilo Nunes, Serviço de visualização de informação geográfica na web – Dissertação de Mestrado, Instituto
Superior de Estatística e Gestão da informação da Universidade Nova de Lisboa, 2006; disponível em < http://www.
isegi.unl.pt/servicos/documentos/TSIG020.pdf > Acesso 24 Out, de 2010
BARROS, M. A.; MORAIS F. M.; MAIA, M. A.; COSTA, U. E.; ZALOTI, F. A.; PEREIRA, A.; SHIMABUKURO, Y. E.; Mapeamento
da cobertura natural e uso da terra como subsidio ao estudo da dinâmica e ocupação do Estado do Tocantins entre
1990 e 2007. Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, XIV, 2009, Natal, RN: INPE, p. 2555-2562. Disponível em <
http://marte.dpi.inpe.br/col/dpi.inpe.br/sbsr@80/2008/11.17.10.16/doc/2555-2562.pdf > Acesso 2 Jan, 2011
BAHR, H, P, E VOGTLE, T, Digitale bildverarbeitung: Andwendung in Photogrammetrie, Kartographie Und Fernerkundung, Karlsruhe, Wichmann, 1991, 328p.
Caetano, M. R.; Carrão, H. e Freire S. Produção de Cartografia de Risco de Incêndio Florestal com Recurso a Imagens de
Satélite e Dados Auxiliares. Instituto Geográfico Português (IGP). Lisboa-Portugal, 2002.
OLIVEIRA, D. S. Zoneamento de risco de incêndios florestais no norte de Santa Catarina. Curitiba. 112 f. Dissertação
(Mestrado em Engenharia Florestal) - Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2002.
SOARES, R. V.; BATISTA, A. C. Curso de especialização por tutoria à distância controle de incêndios florestais: o problema do fogo na floresta e meteorologia aplicada aos incêndios florestais: módulo 2. Brasília, DF: ABEAS, 2002. 120 p.
FERRAZ, S. F. B.; VETTORAZZI, C. A. Mapeamento de risco de incêndios florestais por meio de sistema de informações
geográficas (SIG). Scientia Forestalis. n. 53, p. 39-48, jun. 1998.

voltar ao sumário

98

ANÁLISE DA POTABILIDADE DA ÁGUA EM PROPRIEDADES RURAIS DO
MUNICÍPIO DE PALMAS LOCALIZADAS NA BACIA DO RIBEIRÃO SÃO JOÃO
Gessica Hashimoto de Medeiros1; Joseano Carvalho Dourado2
Estudante do Curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Tocantins. Bolsista do PIBIC-UNITINS/CNPq; e-mail:
gessicaeamb@yahoo.com.br
2
Pesquisador da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS, UNITINSAGRO; e-mail: joseano.cd@unitins.br

1

INTRODUÇÃO
Na ótica da Engenharia Ambiental, o conceito de qualidade da água é muito mais amplo do que a simples caracterização da água pela fórmula molecular H2O. Isto porque a água, devido às suas propriedades de solvente e à
sua capacidade de transportar partículas, incorpora diversas impurezas, as quais definem sua qualidade (SPERLING,
2005). A poluição de um corpo d’água está fortemente
vinculada ao uso que dela se faz, como é definido pela
Resolução n. 357, de março de 2005, do CONAMA, em
que se classifica os cursos d’água em classes especial, 1, 2,
3 e 4, e explicita alguns usos. Libânio (2005) destaca ser o
abastecimento para consumo humano o mais nobre uso.
De acordo com resultados de pesquisas anteriormente

realizadas por Santos (2007), Dourado (2008) e Medeiros
(2010) na região da Bacia do Ribeirão São João, o uso da
água para abastecimento humano em algumas pequenas
propriedades rurais do local oferecem riscos à saúde da
população, pois os resultados microbiológicos mostraramse fora do limite recomendado pela Portaria n. 518/04 MS,
principalmente por falta de tratamento da água utilizada
no meio rural. É preocupante o fato de que a água utilizada para consumo humano pode veicular um elevado
número de enfermidades, sendo assim, o objetivo deste
trabalho é analisar a potabilidade da água consumida por
algumas propriedades rurais localizadas na área da bacia
do Ribeirão São João, próximas a Palmas, TO.

METODOLOGIA
Monitoramento da qualidade das águas
Para a análise da potabilidade da água nas propriedades rurais localizadas na área da bacia do Ribeirão São
João foram realizadas campanhas mensais no período de
janeiro de 2011 a julho de 2011. No total foram amostrados seis pontos, sendo as fazendas Vargem Bonita, Vista Alegre, São Pedro, Boa Sorte, propriedade do senhor
Eldino e propriedade do Dr. Luciano Aires. Os pontos de
coleta foram selecionados devido aos resultados microbiológicos apontarem fora do estabelecido pela Portaria
518/04 MS, no projeto análise da qualidade das águas
superficiais, sub-superficiais e subterrâneas da bacia do

ribeirão São João, realizado no período de julho de 2009
a julho de 2011.
As amostras de água foram coletadas em recipientes
plásticos de 500 ml para as análises físico-químicas e em
frascos de vidro de 100 ml para análise bacteriológica,
acondicionados em caixas térmicas e transportados
até o Laboratório de Hidrologia e Qualidade da Água
da UNITINS para análises de acordo com a metodologia
Standard Methods for the examination of Water and
Wastewaters (APHA, 2005). Os parâmetros analisados
estão apresentados na Tabela 1 a seguir, com a explicitação
dos protocolos de medição utilizados.

Tabela 1 - Parâmetros analisados
PARÂMETROS

TÉCNICA

REFERÊNCIA

Condutividade (µS/cm)
Turbidez (NTU)
Sólidos Totais Dissolvidos (ppm STD)
Dureza Total (mg/L)
Cloreto (mg/L)
Alcalinidade Total (mg/L)
Coliformes Totais (NMP/100 mL)
Colif. Termo Tolerantes (NMP/100 mL)

Condutivímetro
Turbidimetro
Condutivímetro
Titulometria
Titulometria
Titulometria
Colilert
Colilert

APHA (2005)
APHA (2005)
APHA (2005)
APHA (2005)
APHA (2005)
APHA (2005)
APHA (2005)
APHA (2005)
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Análise da potabilidade da água
Os resultados foram comparados com os valores recomendados pela Portaria n. 518/04 do Ministério da Saúde. Compararam-se também os valores de potabilidade

obtidos no ano anterior para verificação das possíveis alterações. Os valores encontrados foram somados e divididos pelos meses coletados em cada ponto para se obter
a média.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para os parâmetros físico-químico são comparados os
valores médios do período chuvoso (meses de outubro a
abril) e de “seca” (meses de maio a setembro) da região
com os mesmos períodos no ano posterior, referentes
aos resultados do projeto análise da qualidade das águas
superficiais, sub-superficiais e subterrâneas da bacia do
ribeirão São João. Os resultados foram calculados através
da soma dos valores encontrados e divididos pelos meses
em que houve a coleta para cada ponto e diferentes
amostras.
Parâmetros físico- químicos
Período chuvoso
Para o parâmetro turbidez, segundo a Portaria n.
518/04 do Ministério da Saúde, o limite máximo para
qualquer amostra pontual deve ser de 5,0 NTU. Para cloreto estabelece valor máximo de 250 mg/L, para dureza
500mg/L e para sólidos totais dissolvidos 1.000 mg/L.
O parâmetro alcalinidade é apenas complementar
não sendo encontrado um valor recomendado na Portaria n. 518/04 MS. Porém, elevados valores de alcalinidade podem significar substâncias que conferem gosto
à água, já que a alcalinidade é causada por sais alcalinos,
principalmente de sódio e cálcio.
Para valores de condutividade os resultados apresentaram comportamento semelhante nos anos de 2009,
2010 e 2011, sendo o mais elevado encontrado no ponto da fazenda São Pedro, no período chuvoso de 2009 e
2010, e o mais elevado na fazenda Vista Alegre, na campanha de 2011. O parâmetro sólidos totais dissolvidos
segue o mesmo comportamento da condutividade, uma
vez que os dois parâmetros estão relacionados. Não há
nenhum valor superior ao previsto na Portaria n. 518/04
MS. Em alguns pontos os valores de turbidez encontraram-se acima do recomendado pela legislação de 5 UT.
No período de coleta de 2009 e 2010 apenas no ponto
Vargem Bonita foi encontrado valor muito superior ao
recomendado. Já no período de 2011 os valores de turbidez fora do estabelecido foram encontrados no ponto
Luciano Aires e Vargem Bonita, sendo que no primeiro
a fonte de abastecimento é superficial e no segundo a
fonte é sub-superficial, ou seja, poço raso, sendo assim,
provavelmente a fonte poluidora é antrópica e não natural.
Quanto à alcalinidade os resultados foram bem semelhantes. O ponto mais elevado continuou a ser o da
fazenda São Pedro, devido à fonte de captação de água

ser sub-superficial, poço raso. Quanto ao parâmetro dureza, apresentou o mesmo comportamento da alcalinidade, mas nenhum dos dois parâmetros estiveram acima do estabelecido pela Portaria n. 518/04 MS.
No parâmetro cloreto os valores mais elevados foram
dos pontos Vargem Bonita e Vista Alegre, não ultrapassando o estabelecido pela Portaria 518/04 MS.
Período de “seca” na região
O parâmetro condutividade apresentou comportamento semelhante ao período chuvoso, o ponto São Pedro apresentou-se mais elevado na campanha de 2010. O
ponto Vista Alegre apresentou resultados distintos, no ano
de 2011 apresentou-se mais elevado, podendo ser devido
à defasagem dos resultados no ano de 2010, quando não
houve análise dos meses de maio e julho.
O parâmetro sólidos totais dissolvidos mostrou o mesmo comportamento da condutividade, porém os resultados nos dois períodos estudados mostraram valores inferiores no período de seca, devido a que na época de
intensa precipitação ser grande o escoamento superficial
interferindo na qualidade da água superficial e subterrânea.
No período chuvoso os pontos Luciano Aires e Vargem
Bonita estiveram acima do recomendado pela legislação,
porém na época de seca apenas o ponto São Pedro esteve
acima do estabelecido pela Portaria n. 518/04 MS. Para
alcalinidade os resultados das análises nos anos de 2010
e 2011 apresentaram-se semelhantes, porém com valores
menores no ano de 2011, no período de seca.
Para dureza o valor mais elevado foi o da fazenda São
Pedro. Todos os pontos de coleta apresentaram valores
inferiores no período de seca em relação ao período chuvoso. Os resultados do ponto Vista Alegre não puderam
ser comparados devido à falta de dados no período de
coleta no ano 2010.
Parâmetros microbiológicos
A Portaria n. 518/04 do Ministério da Saúde exige ausência em 100 ml de Escherichia coli ou Coliformes termotolerantes em água para consumo humano em toda e
qualquer situação, incluindo fontes individuais como poços, minas, nascentes, dentre outras. Como parâmetros
microbiológicos deste trabalho foram utilizados os coliformes totais e Escherichia coli.
Para coliformes totais todos os pontos estiveram acima
do estabelecido, porém esse parâmetro não é o mais utili-
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zado devido incluir microorganismo de várias classes, não
apenas os patógenos. Sendo assim o principal parâmetro
microbiológico é o coliforme termotolerante Escherichia
coli.
Quanto ao parâmetro Escherichia coli, no período de
seca os resultados de ambas as campanhas apresentaram-

se melhores com relação ao período chuvoso. Porém, no
ano de 2010 os menores valores foram nos pontos Boa
Sorte e Luciano Aires, nas coletas do filtro, no período de
seca. No ano de 2011 os menores valores encontrados foram no ponto São Pedro, nas coletas no poço, devido à
adição de cloro pela usuária.
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INTRODUÇÃO
Boa parte das atenções planetárias estão voltadas para
a Amazônia e para os seus povos tradicionais, em especial
sobre como implementar processos de desenvolvimento
sustentável que lhes garantam alimento, renda, dignidade
em consonância com a manutenção do bioma amazônico.
De fato, boa parte da rica biodiversidade amazônica
da qual fazem parte os povos tradicionais e suas famílias,
está em risco e estima-se que entre 12 e 15% de sua área
vegetal original já foi desmatada (algo em torno de 500 mil
quilômetros quadrados).
Esta pesquisa intitulada “Reflexos socioeconômicos
da apicultura junto às famílias tradicionais de Pequizeiro/
TO e Araguacema/TO: os casos do Sr. Pedro (Bonfim/Araguacema/TO) e Dercy (Pequizeiro/TO)” analisa – qualitativamente – os reflexos de uma das mais importantes atividades em implantação na Amazônia sob a responsabilidade
de ser “ambiental e socialmente interessante”, a apicultura
(criação racional de abelhas apis mellifera).
As duas Comunidades Tradicionais, de acordo com as
caracterizações estabelecidas pela legislação específica (Decreto nº 6040, de 07 de fevereiro de 2007) que implementou a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos
Povos e Comunidades Tradicionais. A primeira, Pequizeiro,
uma comunidade remanescente de garimpos de cristais

foi debatida e aceita como tradicional junto ao CNPq (em
2005), após ampla defesa do Pesquisador Prof. Msc. Nelson
Russo de Moraes, integrante do Grupo de Estudo e Pesquisa em Gestão Social da UNITINS. A segunda localidade, o
Povoado Senhor do Bonfim, no município de Araguacema
é uma Comunidade Tradicional de Pescadores, indiscutivelmente enquadrada nas delimitações legais estabelecidas
pela legislação em tela.
As amostras tomadas para estudo de caso (Sr. Pedro e
Sra. Dercy, respectivamente de Araguacema e Pequizeiro)
representam bem a realidade contextual das Comunidades
Tradicionais amazônicas, por suas características sociais e
histórico-familiares, como pode ser observado nos textos
que integram os dois artigos (produtos deste trabalho que
foram apresentados em congressos científicos nacionais e
que se encontram em anexo).
A pesquisa exploratória teórica e empírica, associada à
pesquisa descritiva final culminou por favorecer uma boa
argumentação disposta nos dois artigos (em anexo) que
trouxeram bons debates em ambos os congressos apresentados. O objetivo geral da proposta foi o de analisar os
reflexos socioeconômicos da apicultura sobre as famílias
tradicionais de Araguacema e de Pequizeiro, no Estado do
Tocantins.

MATERIAL E MÉTODOS
O tipo de pesquisa adotado foi a descritiva, pois explorou-se o assunto-tema, com fundamentação teórica e
posteriormente descreveu-se “como ocorre” o fenômeno
(CONDURÚ, 2010, p.40-41). Segundo Condurú (2010, p 40)
a pesquisa do tipo descritiva prima por buscar “conexões
entre base teórico-conceitual existente e outros trabalhos
realizados sobre o assunto e o fato correlato”, tendo como
objetivo central descrever um fato ou fenômeno de interesse.
Apesar de terem sido buscadas informações numéricas
sobre a apicultura no Estado do Tocantins, para a coleta
de informações, optou-se pela abordagem qualitativa,

incluindo-se informações sobre a produção, as famílias e
suas histórias particulares com a apicultura.
O Estudo de Caso foi então um método utilizado para se
explorar as especificidades estabelecidas na convergência
entre a atividade e a realidade social dos moradores tradicionais entrevistados. Estabelecido sobre a abordagem
qualitativa, o Estudo de Caso é comumente utilizado para
a coleta de dados em ambientes organizacionais, junto a
uma comunidade, família ou sobre a história de vida de
uma pessoa, recebendo críticas severas sobre a possibilidade de distorções em sua implementação, evidenciando-se a facilidade de imposição de tendências do pesqui-
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sador. Segundo Yin (2001) estas questões estão também
presentes e são possíveis em outros métodos quando não

houver habilidades e observando-se a sobreposição de interesses sobre a fidedignidade do trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A criação de abelhas é uma atividade muita antiga
da civilização, sempre trazendo grandes benefícios aos
seres humanos, por meio da polinização e pela produção
de geléia real, cera, própolis, apitoxina e principalmente
o mel. Devido a rotina de trabalho, organizada segundo
as épocas de florescimento das espécies de cada região
(florada apícola), bem como pelo tipo de produção, que é
feita – na verdade – pelas abelhas e dispostas em alvéolos
de cera de maneira pronta a ser coletado, a produção do
mel é considerada uma atividade promotora do desenvolvimento sustentável, especialmente em comunidades
tradicionais.
No Estado do Tocantins, devido a clara definição entre as épocas de chuva e de seca observam-se condições
propícias à criação de abelhas com média de produção de
mel bem próxima da nacional que é de 16 kg/colméia/ano
(FONSECA et al, 2010). Ao passo que a apicultura é uma
atividade facilmente introduzida nas rotinas dos produtores rurais (pois as atividades de campo como a vistoria,
reformas e colheitas não são constantes) existe muita resistência a atividade, sendo comum o pensamento de que
não existe rentabilidade e o comércio é difícil.
As famílias que se envolvem com a atividade criam
um interesse rápido, pois a apicultura é uma atividade
de grupo e – embora delicada e cansativa – não exige
grandes esforços físicos, sendo plenamente possível aos
jovens e as mulheres, como foi o caso de Dona Derci (em
Pequizeiro).
Observou-se que as famílias que se dedicam em 30%
de seu tempo produtivo à apicultura obtiveram grande
êxito, pois nos outros 70% continuaram a produzir alimentos (como a mandioca, o arroz e o pescado), ganhando um
acréscimo de renda não esperado e bastante significativo
no período de julho a outubro, como foi o caso do Senhor
Pedro (Bonfim/Araguacema).
O Senhor Pedro conta com mais dois aspectos ao
seu favor, sendo um de ordem natural e outro social. O
primeiro é que no Povoado do Senhor do Bonfim a longa
entre safra (que é o período de chuvas, onde a produção
de mel se reduz a – praticamente – zero) tem impactos
reduzidos na região. De fato, a época de chuvas existe e é
estendida pelos tradicionais cinco ou seis meses de muita
água no Povoado Senhor do Bonfim (Araguacema), como
acontece em todo o Estado do Tocantins. Isso é ruim para
a alimentação da família de abelhas, pois não existem
flores suficientes. Mas às margens do rio Piranha (que
passa pelo povoado), embora reduzida, a safra de flores
permanece suficiente (para manter os enxames fortes e
até para arriscar uma colheita fora de época).
Outro aspecto interessante é o Festejo do Bonfim (que
acontece anualmente na primeira quinzena de agosto) e

que atrai romeiros e visitantes de todas as partes do Brasil
e que acontece em frente à casa do Sr. Pedro. De fato o apicultor em tela não se esforça para vender sua produção,
recebendo ainda muitas encomendas da cidade, podendo
se dar ao luxo de cobrar o preço do mel comercializado
em grandes centros (cerca de R$ 15,00 por litro). Na casas
e famílias envolvidas com a apicultura é bastante forte a
gratidão ao inseto pelas mudanças sociais e as novas possibilidades que a atividade trouxe como o estudo dos filhos, viagens e roupas novas.
Quanto a participação da EaD no fortalecimento da
apicultura tocantinense, repetiu-se as observações publicadas pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Gestão Social
da UNITINS sobre os impactos diretos e reflexos da educação à distância nas comunidades brasileiras, especialmente interioranas e amazônicas.
Neste sentido, os reflexos do acesso ao ensino superior
nas cidades pequenas altera a estrutura e a conjuntura da
sociedade. De maneira conjuntural as pessoas imbuídas
de novos paradigmas e conceitos, possibilitadas de novas
conexões passam a alterar o contexto de sua vida, implementando negócios empreendedores ou melhorando a
qualidade de vida de sua família de maneira direta.
Mas a grande alteração societária do reflexo do ensino
à distância é estrutural, pois na medida em que pessoas
mais instruídas e conhecedoras de contextos, legislações e
de como gerir políticas públicas assumem cargos públicos,
como de secretário ou coordenador, isso se traduz rapidamente em ações e políticas voltadas ao desenvolvimento
sustentável e duradouro.
Portanto a criação de abelhas (apicultura) é uma
atividade que ainda precisa ser mais estruturada em
seus aspectos comunitários, técnicos, científicos e mercadológicos para que as Comunidades Tradicionais possam
também usufruir de um espaço de mercado que existe,
mas cujo acesso é complexo e moroso.
As ações de associações e financiadores (como a “Social Desenvolvimento Humano e Comunitário”, a “Arabras
– Entidade Alemã de Assistência Escolar” e o “Instituto
HSBC Solidariedade”) são importantíssimas para as comunidades tradicionais e os assentamentos rurais experimentarem a atividade, servindo, para além de fomento, como
um “fermento” e um teste de vocação para a atividade.
Este foi o caso da Dona Derci e do Sr. Pedro, que depois
de experimentarem a atividade via incentivo, orientação
e doação de um pequeno kit de materiais, decidiram produzir comercialmente, no caso de Dona Derci que fez um
financiamento via PRONAF para a apicultura e do Sr. Pedro
que foi reinvestindo os recursos do mel até se tornar um
produtor de referência das comunidades tradicionais e de
assentamentos de toda a região.
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INTRODUÇÃO
O atual contexto social se constitui em um desafio
significativo no âmbito dos processos educacionais e das
políticas públicas. As mudanças que aconteceram nas últimas décadas nos aspectos sociais, políticos, econômicos,
culturais, dentre outros, trouxeram a necessidade de uma
revisão dos princípios norteadores dos processos educacionais realizados com crianças e adolescentes.
Nesse processo tem-se discutido a questão da inclusão

social nas escolas a partir do princípio da diversidade. Em
tal contexto se inseriu a proposta da presente pesquisa,
que teve como foco de investigação o processo de inclusão social vivido por adolescentes em conflito com a lei
quando, ao cumprirem medidas socioeducativas em regime de semi-liberdade, saem dos centros socioeducativos e participam do processo de escolarização em classes
regulares do sistema educacional.

MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada por meio de um levantamento
bibliográfico em documentos legais e artigos científicos
que apresentam resultados em relação a investigações
que envolvem a relação entre o processo de inclusão social de adolescentes em conflito com a lei e o trabalho

educacional realizado pelas escolas. Foram consultados
artigos de autores como Gallo e Williams (2005; 2008),
Padovani e Williams (2005), Zanella (2010), Cella e Camargo (2009), dentre outros.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir do levantamento bibliográfico realizado na
pesquisa, inicialmente apresentam-se dois conceitos relacionados com o tema proposto: adolescentes em situação
de risco e adolescentes em conflito com a lei.
Por situação de risco entende-se tratar de crianças e
adolescentes que de alguma forma vivem em condições
que comprometem as possibilidades de desenvolvimento
e até mesmo da sua frequência escolar. Tal situação pode
ser consequência de fatores como a sua condição socioeconômica, de moradia, pelo seu baixo nível de escolaridade e profissionalização, não possuindo assim meios
para a sua própria sobrevivência, ou sobrevivência de
seus filhos, no caso dos pais, vivendo assim em condições
de risco para seu desenvolvimento (SÃO PAULO, 1998).
A omissão do Estado no sentido de promover
medidas eficazes que atinjam uma consciência social e
política também é um dos fatores colaboradores para este
estado de situação de risco. Essa conjuntura leva muitos
adolescentes a cometerem infrações como mecanismo de
sobrevivência em um contexto hostil de vida, o que remete ao próximo conceito abordado na pesquisa.
O conceito de adolescente em conflito com a lei, conforme Gallo e Williams (2005), pode ser definido como
aquele que pratica atos como: violação persistente de

normas e regras sociais, uso precoce de tabaco, bebidas
alcoólicas e drogas, histórico de comportamento antissocial, envolvimento em brigas, humor depressivo, reincidência de atos infracionais, envolvimento com pares
desviantes e evasão escolar. Analisando-se esse conceito,
percebe-se que os atos praticados por adolescentes em
conflito com a lei apresentam uma relação direta com a
situação de risco em que vivem, pois a falta das condições
básicas de sobrevivência pode levá-los à busca hostil por
possibilidades de enfrentamento dos problemas que
vivem no seu cotidiano.
Frente aos conceitos apresentados, optou-se por analisar questões relacionadas com o adolescente em conflito
com a lei e o seu processo de inclusão nas escolas. Tal escolha justifica-se pelo fato de que esse adolescente, ao
inserir-se no contexto escolar, traz consigo uma história de
vida marcada pelo preconceito e pela discriminação em
virtude de cumprir medidas socioeducativas, situação que
torna mais complexa a relação social com seus professores
e colegas.
Sendo o adolescente autor de ato infracional isento de
responsabilização penal, como previsto no art. 27 do Código Penal, a estes cabem medidas socioeducativas cujo
objetivo não é a punição, mas a tentativa de reinserção so-
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cial com o fortalecimento do vínculo familiar e comunitário.
No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no capítulo
IV, são previstas seis medidas para o caso de adolescentes
em conflito com a lei, dependendo da gravidade do ato infracional cometido pelos mesmos: advertência, obrigação
de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade,
liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade
e internação em estabelecimento educacional.
Considerando-se as medidas previstas no ECA, percebese que atualmente o cenário brasileiro das escolas, muitas
vezes, distancia-se do que o adolescente que cumpre medidas socioeducativas em regime de semi-liberdade realmente precisa para o seu processo de inclusão social. Salas
de aula lotadas, falta de recursos para materiais didáticos e
salários baixos dos professores são alguns dos agravantes
no processo educacional. Apesar disso, as relações sociais
que se estabelecem entre aluno-professor e aluno-aluno se
constituem como uma possibilidade relevante no processo
de inclusão de adolescentes infratores que cumprem medidas socioeducativas.
A complexidade dessas questões é analisada em pesquisas que mostram uma relação direta entre a escolaridade e
o perfil dos adolescentes em conflito com a lei. De acordo
com pesquisa realizada por Padovani e Williams (2005), o
perfil dos adolescentes envolvidos no programa de intervenção que visava menores infratores indicou história de
evasão escolar. Em outra pesquisa, Gallo e Williams (2008)
apresentaram dados que corroboram com a baixa escolaridade dos adolescentes em conflito com a lei. O levantamento do seu perfil, em uma cidade do interior de São Paulo,
demonstra que 60,2% dos adolescentes não frequentava a
escola; outros 61,8% tinham cursado da 5ª à 8ª série do
Ensino Fundamental; e 27,6% tinham cursado até a 4ª série
do Ensino Fundamental. Segundo o relato desses jovens,
cuja média de idade foi de 15,9 anos, os motivos que os
levaram a abandonar as aulas foram: desinteresse (43,2%),
abandono (13,5%), conflitos com outros alunos e/ou professores (13,5%), fracasso escolar (5,4%) e suspensão das
aulas (1,3%). Outra pesquisa sobre esses casos, realizada
por Assis (apud ZANELLA, 2010) com adolescentes infratores, mostra que mais de 70% dos jovens entrevistados já
haviam abandonado os estudos.
Frente aos resultados apresentados, destaca-se a ne-

cessidade de superação dos agravantes do cotidiano da escola para que o processo de inclusão social realmente aconteça. Essa ideia é confirmada em uma pesquisa realizada
por Cella e Camargo (2009) com professores e assistentes
sociais que se dedicam à educação de adolescentes em regime de internação, em que a dedicação das professoras
no trabalho pedagógico evidencia resultados significativos
no desenvolvimento dos alunos. Conforme as autoras, as
professoras realizam o seu trabalho
com a certeza de que estão fazendo a sua parte, e concebem
o momento em sala de aula como um momento mágico, em
que o tempo pára e as diferenças são eliminadas, onde não
existe o infrator, o medo, a raiva ou o preconceito, existem
apenas o ato de ensinar, de refletir, e a percepção inequívoca
de que a integração professor-aluno está ocorrendo em sua
plenitude (CELLA & CAMARGO, 2009, p. 292).

Esse tipo de prática pedagógica e as relações sociais
que as professoras estabelecem com seus alunos, tendo
como ponto de partida a sua realidade cultural, evidencia
a possibilidade de resultados na perspectiva da inclusão
social dos adolescentes em conflito com a lei. Apesar das
dificuldades e dos problemas vividos nas escolas atualmente, a pesquisa destaca ainda que
um ponto que se sobressai nos depoimentos é a aceitação das
professoras em relação às condições especiais dos alunos. As
educadoras sabem que seus alunos são jovens que cometeram atos infracionais e o trabalho é pensado além da existência dessa diferença. Os alunos não são vistos como problemas
a serem superados, mas como jovens em formação que merecem e têm o direito a uma aula dinâmica, que traga novos
conhecimentos, reflexões e possibilidade de crítica (CELLA &
CAMARGO, 2009, p. 281).

Tal declaração mostra que ensinar está além do que
simplesmente repassar conhecimentos, mas inclui a
formação de adolescentes cidadãos e reflexivos, que
começam a acreditar que podem alcançar uma realidade
diferente da atual, visando melhores condições de vida.
Esse processo leva-os a concluírem que, para que tal resultado seja alcançado, não precisam render-se à violência e à criminalidade. É nessa relação professor-aluno que
os adolescentes em conflito com a lei encontram a possibilidade de novos caminhos, sendo imprescindível o papel
do professor no processo de transformação da realidade
de cada um.

CONCLUSÕES
Considerando a análise do levantamento bibliográfico apresentado, infere-se que o processo de inclusão
de adolescentes em conflito com a lei no cotidiano das
escolas constitui-se em um desafio a ser assumido pelos
profissionais da educação. Os dados mostram que a escola, muitas vezes, tem tido dificuldades para trabalhar
com essa realidade, pois sua função social precisaria ser
repensada a partir desse contexto. O fato de muitos adolescentes se afastarem das escolas evidencia a importância de mudanças na visão dos professores e gestores que

recebem os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Em contrapartida, outras pesquisas mostram
que é possível realizar um trabalho educativo nas escolas com esses alunos, destacando-se o papel de transformação no seu processo de desenvolvimento e inclusão.
Nesse caso, o desafio maior é a mudança de paradigmas
na compreensão do professor em relação ao seu papel na
sociedade, superando a visão de transmissor do saber e
assumindo-se realmente como educador.
Frente a isso, conclui-se que a escola pode ser com-
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preendida como promotora e potencializadora da inclusão social de adolescentes em conflito com a lei, desde
que assuma as transformações necessárias em relação ao
seu papel na complexa realidade da sociedade atual. Tais

mudanças implicam também em uma responsabilização
do poder público na concretização de políticas e ações a
serem realizadas em favor das escolas e seus profissionais.
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INTRODUÇÃO
A minissérie Os Maias foi uma coprodução entre
a Rede Globo1 e a SIC (Sociedade de Informação e Comunicação - Portugal), que custou, segundo a emissora, R$11
milhões. Previa-se que a atração passaria simultaneamente em Portugal e no Brasil, mas, por motivos técnicos
e por receio da concorrência com o Big Brother Portugal, a
estreia em além-mar foi adiada. Logo depois, a minissérie
foi apresentada, mais de uma vez, naquele país.
O projeto de transposição do livro Os Maias para a
televisão, por parte da Rede Globo, é mais antigo. Em
1997, este projeto já era negociado pela emissora, sob a
responsabilidade de Glória Perez e direção de Wolf Maya.
A atração, inicialmente, teria dezesseis capítulos, seria
toda gravada em Portugal, teria Paulo Autran como Afonso da Maia e estava prevista para ser exibida a partir de janeiro de 2000. No entanto, em março de 1999, depois de
adaptar Pecado Capital, Glória Perez não pôde participar
do projeto de Os Maias. Circunstância que leva a emissora
a escolher Maria Adelaide Amaral para elaborar o roteiro
e Daniel Filho para a direção, que posteriormente seria
substituído por Luiz Fernando Carvalho.
Para colaborar com Maria Adelaide Amaral na elaboração
do roteiro, foram convidados Vincent Villari e João Emanuel
Carneiro. Após análise do romance, esta equipe decidiu construir a história a partir da transmutação de três romances
de Eça de Queirós: Os Maias, A Relíquia e A Capital. Isso foi
necessário, segundo depoimento de Maria Adelaide Amaral
(no DVD da minissérie) e em entrevista, porque o romance Os
Maias tinha matéria para 24 capítulos e a minissérie deveria
ter, no mínimo, 44 capítulos2. Nesse caso, a equipe buscou
na própria obra de Eça de Queirós subsídios para ampliação
dos capítulos. Foi matéria de exame e consulta pela equipe
de roteiristas, além da obra ficcional, as correspondências,
os ensaios, artigos publicados em jornais, projetos de textos
inéditos fornecidos por Carlos Reis e até fotografias do escritor. Assim é que os roteiristas chegaram à construção de
cenas e diálogos que apresentassem o mesmo tom de Eça

de Queirós.
Considerado realista, o romance Os Maias foi publicado pela primeira vez em 18883. Nele não falta fatalismo,
catástrofes e análise social. A ironia atribuída ao romance
provém de personagens que concretizam certos tipos sociais, representantes de ideias, mentalidades, costumes,
políticas, concepções de mundo. O outro romance convocado para a minissérie Os Maias é A Relíquia: publicado
1887, apresenta uma tendência queirosiana à ironia e ao
cômico, substituindo a literatura predominantemente de
observação. É um romance de crítica à beatice e à hipocrisia. Por fim, A Capital: deste romance que Eça deixou
inacabado, em parte por recear que fosse demasiado escandaloso para a sensibilidade dos seus contemporâneos,
só viria a ser publicado após a sua morte, numa edição
com cortes e acréscimos da autoria do filho do escritor.
Este projeto propôs-se, então, analisar os elementos
da narrativa (enredo, personagens, foco narrativo, tempo,
espaço) no texto que foi construído a partir dos três romances de Eça de Queirós. A proposta vem ao encontro
do projeto maior de análise da poética de Eça na minissérie Os Maias. Entende-se que o texto construído por
Maria Adelaide Amaral e sua equipe e dirigido por Luiz
Fernando Carvalho e sua equipe representam um texto
narrativo passível de análise a partir dos elementos da
Teoria da Literatura. Para isso, foi necessário o entendimento e a leitura da minissérie com os olhos, também, de
um analista de cinema, por isso a junção de duas teorias:
literária e fílmica.
O objetivo deste trabalho foi determinar a estrutura
narrativa da minissérie Os Maias: situação dramática inicial, curva dramática, trajetória das personagens, função
do narrador, interligação dos núcleos narrativos, variações
temporais; analisar os elementos da narrativa audiovisual: enredo, personagens, foco narrativo, tempo, espaço;
e elaborar registro de dados sobre a condução da minissérie.

1
Exibida de 09 de janeiro de 2001 a 23 de março de 2001, às 23h, teve 42 capítulos de 40min cada. Em maio de 2004, a Globo Vídeo e a Som Livre
lançam a minissérie em DVD, cujo formato foi adaptado pelo próprio diretor, Luiz Fernando Carvalho. Com 904min e formato FullScreen, os quatro DVDs trazem
depoimentos dos atores, comentários da autora, Maria Adelaide Amaral, sobre a transposição dos romances para TV e a edição para DVD, além da participação
de Beatriz Berrini, professora titular de literaturas da PUC, que atuou como consultora do projeto. De acordo com o sítio <www.memoriaglobo.globo.com>, a
versão exclusiva teve a tiragem esgotada no Dia das Mães de 2004.
2
Durante a exibição da minissérie, o capítulo 28 (que iria ao ar em 23 de fevereiro de 2001, sexta-feira de Carnaval) não foi ao ar devido à transmissão
do primeiro dia do Desfile das Escolas de Samba de São Paulo. O capítulo 33 (que iria ao ar em 7 de março de 2001, quarta-feira) não foi ao ar devido à transmissão do amistoso entre Brasil e México. Com isso, a minissérie que teria 44 capítulos, teve 42.
3
As obras de Eça de Queirós foram traduzidas em cerca de 20 línguas. O romance Os Maias foi publicado em: catalão, inglês, castelhano, alemão,
sueco, polaco, eslovaco, japonês e russo. No Brasil, o romance já foi publicado pelas mais diversas editoras, desde o texto integral, em mais de um volume, até
edições destinadas ao público juvenil.
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MATERIAL E MÉTODOS
Os princípios metodológicos da Poética de Aristóteles (1991) são retomados por Gomes e, a partir das contribuições de Valéry, Pareyson e Eco, para a sistematização do método para análise fílmica “Poética do Filme”.
Aristóteles procura desenvolver uma teoria da narrativa
e dos gêneros argumentando que cada gênero produz
efeitos específicos em quem o aprecia. Ancorados nos
pressupostos aristotélicos, nos serviremos dos estudos de
Aguiar e Silva (1992), Moisés (1998, 2000, 2001), Bourneuf;
Ouellet (1976), Reis (1976), Souza (2004), Vanoye; GoliotLété (2005), Aumont (2008).
Análise dos aspectos narrativos, cênicos e audiovisuais: a leitura do texto audiovisual nos dará a possibilidade de observar a estrutura geral do produto, a situação dramática inicial, a curva dramática, a trajetória das
personagens, a função do narrador (voz over, digressões

visuais, montagens líricas), a forma como os núcleos se
entrecruzam e conduzem a narrativa semanalmente, os
elementos que mantêm a atenção do telespectador, os
momentos fortes dos capítulos, a construção das pausas no clímax de cada capítulo, o ritmo dos capítulos da
minissérie, as variações temporais. Quanto aos aspectos
cênicos e audiovisuais, observaremos e descreveremos
a composição do cenário, do figurino, dos personagens,
os enquadramentos, os tipos de plano, a inserção da
música e dos recursos sonoros, a mise-en-scène, a inserção dos diálogos no contexto cênico, a composição
da dimensão emocional e da cômica, a luz e a cor predominantes, suas oscilações e variações (conforme a
história narrada). Ao rever a minissérie, buscaremos
identificar as recorrências de certos recursos e como
eles produzem efeito.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A narração inicia-se in medias res, com a apresentação
do Ramalhete, em outubro de 1875, que são divididos em:
Antecedentes familiares (1820 a 1875 – 55 anos) – Abrangem cerca de setenta páginas, os quatro capítulos iniciais,
apresentando a juventude de Afonso, a vida de Pedro,
a infância de Carlos até a formatura; a Ação – O amorpaixão entre Carlos e Maria Eduarda (outubro de 1875
a janeiro de 1877 – 14 meses) estende-se por cerca de
quatrocentas páginas, englobando os capítulos V ao XVII,
onde coexistem, harmoniosamente, os dois enfoques já
considerados, o amor entre os irmãos, tema da tragédia
que marca a narrativa, e a sátira a uma sociedade estagnada, condenada à imobilidade, por sua própria inércia; e
o Epílogo reflexivo (1877 a 1887) – Reflexões de Carlos e
Ega, ao se encontrarem em Lisboa, após uma separação
de dez anos. Visitando o Ramalhete, agora abandonado,
comentam os fatos passados, fazendo-nos sentir a falta
de perspectiva que lhe reserva o futuro. São dois aristocratas, meros diletantes, inseridos na futilidade egoísta,
na inércia e na estagnação da sociedade que tanto condenavam.
A ação principal d´Os Maias transcorre nos moldes da
tragédia clássica – peripécia, reconhecimento e catástrofe. A peripécia verificou-se com o encontro casual de Maria Eduarda com Guimarães, com as revelações casuais de
Guimarães a Ega sobre a identidade de Maria Eduarda, e
com as revelações a Carlos e a Afonso da Maia também
sobre a identidade de Maria Eduarda. O reconhecimento
acarretado pelas revelações de Guimarães torna a relação
entre Carlos e Maria Eduarda uma relação imoral, provocando a catástrofe consumada pela morte do avô e a sep-

aração definitiva dos amantes. A maior parte da narrativa
passa-se em Portugal, mais concretamente em Lisboa e
arredores. Carlos aponta como solução para sua vida “falhada” o exterior, quando corre o mundo para esquecer-se
de Maria Eduarda. Há também um espaço social no romance que comporta ambientes (jantares, chás, bailes,
espetáculos) em que a sociedade criticada pelo autor é
representada com suas classes dirigentes – a alta aristocracia e a burguesia.
Este projeto teve como proposta a análise dos elementos da narrativa (enredo, personagens, foco narrativo,
tempo, espaço) no texto que foi construído a partir dos
três romances de Eça de Queirós. A proposta veio ao encontro do projeto maior de análise da poética de Eça na
minissérie Os Maias.
Este estudo amplia o debate sobre a adaptação de
obras literárias para a mídia televisiva, colaborando para
o entendimento de elementos organizadores do funcionamento de uma estratégia recorrente na história da
produção ficcional televisiva. Apresenta-se, também,
como possibilidade de se estabelecer uma discussão
acerca da análise de um produto televisivo, adaptado de
textos literários. Muitas outras pesquisas apresentam um
olhar de censura para a minissérie por causa da inserção
de outros textos queirosianos ou a adaptação de algumas
situações. Nosso foco não foi observar a “fidelidade” ao
texto de Eça de Queirós, mas observar como, ao serem
unidos três romances, um texto novo se apresenta na
televisão. Desta forma, a apresentação destes resultados
é um primeiro passo para a publicação de outros resultados em revistas da área.
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INTRODUÇÃO
Em relação aos estudos da Fonética Acústica-Articulatória, Iliovitz (2006) e Felizatti (1998) defendem que há
a necessidade de estudos linguísticos de falas de informantes que têm patologias para enriquecer a reflexão
fonética e fonológica. Isso porque a troca de fones na
produção sonora sugere a dificuldade articulatória da

informante, justificando o porquê desse estudo, ou seja,
estudo de uma dificuldade coarticulatória de uma informante na compreensão desse fenômeno. Vejamos um
exemplo de alteração articulatória na tabela um em que
há um processo fonológico, uma alteração, chamada assimilação.

Alteração
Exemplo
G
p g
papagaio  pa[g]agaio
C desv  C voz
vozeamento
Tabela 1: exemplo de alteração na pronúncia: fone oclusivo, velar, desvozeado [p] alterado para fone oclusivo, velar,
vozeado [g].
meio da palavra,
início de sílaba

alteração
consonantal

Nessa alteração, o fone [p] foi assimilado pelo segmento
sonoro [g], isto é, o [g] influenciou na articulação de [p] de
forma que os dois segmentos sonoros se tornassem mais
parecidos e, dessa forma, a produção sonora foi “pa[g]a[g]
aio”. O estudo fonético sobre a produção de segmentos sonoros em casos de disartria (incapacidade de articular corretamente/adequadamente os fones, ou melhor dizendo,
desvio linguístico) é necessário, pois a área de Fonética
Acústica-Articulatória é um dos caminhos para a compreensão de fenômenos dessa natureza. A Fonética Acústica
parte dos conceitos da Fonética Articulatória e também dos
processamentos de sinais, defendendo que os sons são sequências de ondas sonoras que são produzidas nas coarticulações (JOHNSON, 2003; GOMES, 2002; CHO, 1999; KENT,
READ, 1992) já que, no desenvolvimento de um segmento,
o aparelho fonador já se prepara para produzir o próximo
segmento sonoro como é o caso do [g] em papagaio em
que há as coarticulações do [a] anterior e [a] posterior por
meio das diferentes ondas sonoras. Queremos dizer que na
produção do [a] anterior ao [g] já há a preparação para a

produção do [g] e durante a produção do [g] já se prepara
para a produção do [a]. Isso justifica o porquê de essa pesquisa responder as perguntas a seguir.
1) Quais são as principais dificuldades articulatórias
de produção sonora de uma informante?
2) Como acontece a produção sonora de um desses
segmentos sonoros sob o olhar da Fonética Acústica-Articulatória?
O objetivo geral é estudar as coproduções de um segmento sonoro que a informante tem dificuldade de produzir sob o olhar da Fonética Acústica-Articulatória. Como objetivos específicos temos: estudar e fundamentar a teoria
da Fonética Acústica-Articulatória que dá base à pesquisa;
observar as principais dificuldades sonoras da informante e
analisar uma das dificuldades de produção da informante,
[g], a partir das coproduções realizadas sob o olhar da Fonética Acústica-Articulatória; sugerir contribuições lingüísticas, do ponto de vista sonoro, à família e à escola dessa
informante.

MATERIAL E MÉTODO
Nessa pesquisa optamos por estudar a dificuldade de
produção do segmento sonoro /g/ de uma aluna da Escola Especial Integração de Palmas – APAE, sob o olhar da
Fonética Acústica-Articulatória.
A informante desse projeto de pesquisa, de acordo
com o seu registro de diagnóstico, apresenta um retardo
do desenvolvimento neuropsicomotor e oligofrenia moderada (C.I.D F71) , disartria. Além disso, ela articula a fala

demonstrando gagueira. Ela está na APAE desde 2002,
tem 27 anos e em virtude de sua patologia não é alfabetizada.
Em virtude dos objetivos dessa pesquisa voltarem-se
para o estudo de informante com desvios linguísticos de
fala, fizemos uso do estudo de uma fala preparada e/ou
recortada da informante, ou seja, foram demonstradas
imagens à informante que produziu falas a partir das vi-
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sualizações, já que a informante não tem a capacidade da
leitura em língua portuguesa, em função da alteração de
seu desenvolvimento neuropsicomotor. Isso para obtermos dados consistentes ao estudo.
Os dados foram coletados por meio dos seguintes instrumentos: entrevista com as fonoaudiólogas da APAE
a fim de buscar informações gerais sobre a participante
desse estudo; registros de diagnósticos da APAE sobre a

informante vindos da psicóloga e neurologista; gravações
de falas preparadas da informante utilizando o software
livre PRAAT (BOERSMA; WENINK, 2010).
A análise dos dados foi realizada de maneira quantitativa e também descritiva interpretativa. Isso porque quando refletimos acerca de Fonética Acústica Articulatória,
esses dois olhares se complementam na compreensão do
caso.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
As principais dificuldades articulatórias em relação
às pronúncias das palavras estão demonstradas na
sequência, ou seja, apresentamos aqui a palavra
como é geralmente pronunciada e, após a seta, a pa-

lavra como foi pronunciada pela informante, respondendo a primeira pergunta (quais são as principais
dificuldades articulatórias de produção sonora da
informante?).

p[a]sseio à p[e]sseio, l[eɪ̯]te à l[e]te, la[v]ar à La[h]ar, est[ɪ]e[l]inha à este[ɪ]ia, esper[a] [a]i à esper[a]i, o[ɪo]
à o[i], [des]culpa à [ã]culpa, dez[oɪɪ]to à dez[o]to, me[s]mo à memo, te[ɪ]o à teo, [te][le]visão à nansão, [fei]
jão à [ã]jão, b[aɪɪ]xo à baxo, Pir[u]lito à pirito, n[ãɪɪ] à n[ã], [tã]bem à bem, fi[z] à fi, brilh[o] à brilh[ɪɪu],
[ba]bado à [ba]babado, [obri]gada à nada, lápi[s] à lapi, a[ma]relo à alelo, qua[h]ta à quata, tam[b]em à
ameim, pouqui[ɪ]o à pouqui, dormin[d]o àdormino, [a]ço à [a][a]co, [g]ostoà osto, cagadoà [g]agado, cagada à [g]
agada, gégé à [z]é[z]é, gêgê à [z]ê[z]ê, gêgê à [gue][z]e, papagaio à pa[g]agaio, goiaba à [ãaba], gelado à [e]
lado / [e]rado, gágá à [g a g a ´g a], Gôgôà[g o g o ´go]
Em relação ao segundo questionamento “como acontece a produção sonora de um desses segmentos sonoros
sob o olhar da Fonética Acústica-Articulatória?”, ressaltamos inicialmente que optamos analisar a plosiva velar
vozeada, isto é, o [g] da informante. Do ponto de vista da
Fonética Articulatória, esse segmento é produzido pelo
bloqueio total à corrente de ar na região velar do aparelho fonador, já que o dorso da língua vai ao encontro do
palato mole ou véu palatino produzindo a obstrução na
passagem do ar. Além disso, durante essa produção as
pregas vocais estão juntas vibrando, havendo, portanto,
um segmento sonoro vozeado. Além disso, foi possível
observar os três estágios na articulação desse segmento
sonoro apontada pela Fonética Acústica, isto é, o primeiro
estágio de fechamento, o segundo de encerramento em
si (intervalo de silêncio) que pode ser preenchido por
uma barra de sonoridade oriunda da vibração das pregas
vocais dos segmentos vozeados ([b], [d], [g]) e o terceiro
da liberação da corrente de ar. Para tanto, foi necessário
analisar, no software livre Praat, os valores de frequência
fundamental, harmônicos e formantes do [a] que antecede e sucede o [g] em nove repetições de pap[aga]io,
a fim de visualizar a coarticulação de [aga] nessa palavra. O valor padrão da frequência fundamental do [a] que
antecede o [g] em papagaio é 231,33Hz e o valor padrão
da frequência fundamental do [a] que sucede o [g] em
papagaio é 212,25 Hz. Quanto aos formantes verificou-se
que o valor do primeiro pico do formante do [a] anterior
ao [g] varia entre 593,33Hz e 831,01Hz e o segundo pico
do formante do [a] posterior ao [g] varia entre 2.712,64Hz
e 2.903,51Hz.
Além disso, analisamos o valor que se dá entre a sol-

tura articulatória e o início da vibração das pregas vocálicas, isto é, o VOT (Voice Onset Time) do [g] nas nove
repetições de papagaio. Os valores de VOT em ordem
crescente são 0.051997ms, 0.069850ms, 0.073408ms,
0.082363ms, 0.090672ms, 0.092304ms, 0.101838ms,
0.110721ms, 0.113295ms e 0.126424ms. O VOT é zero
em todos os casos, já que o intervalo entre a soltura articulatória da consoante oclusiva e o início da vibração das
pregas vocais ocorreu entre o pré-vozeamento e a liberação da oclusão. O menor valor, 0.051,997 ms, foi na oitava
repetição. Nesse caso, percebe-se que o VOT foi curto, já
que ouve um movimento mais rápido dos articuladores.
O maior valor, 0.126424ms, foi na primeira repetição. Isso
ocorreu uma vez que um VOT mais longo ocorre de um
fechamento mais posterior e por apresentar uma área de
contato mais estendida dos articuladores.
Os conceitos fundamentais que permitem definir o
som, a fonética acústica-articulatória são indispensáveis
para a identificação, definição e compreensão do objeto
de estudo dessa pesquisa tais como onda sonora simples/
complexa, periódica e aperiódica, amplitude, ciclo, fase,
frequência fundamental, harmônicos, amplitude, formantes, VOT, entre outros e são esses conceitos básicos que
são aplicados na análise dos dados juntamente com o uso
do software livre Praat. Dessa forma, sugerimos inserir a
Fonética Acústica como disciplina optativa nos cursos de
Letras, com o intuito de ir para além da Fonética Articulatória na graduação, sendo essa a base para iniciar os
estudos da Fonética Acústica. Isso pode contribuir significativamente para o enriquecimento dos estudos linguísticos de informantes que têm patologias de fala, desvios
linguísticos, bem como uma melhor reflexão acerca da
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fonética e fonologia. Além disso, o conhecimento acerca
da Fonética Acústica e do software livre Praat pode propiciar aos acadêmicos o desenvolvimento de estudos de
casos, abordagem metodológica adequada a cursos de
graduações que estejam relacionados a análises de falas.
Estudar casos que tenham desvios lingüísticos de fala em
cursos de Letras apresenta-se como uma reflexão bastante
significativa, já que isso significa partir dos dados para a
teoria e da teoria para os dados em um ciclo de reflexão
constante que pode proporcionar ao acadêmico pesquisador olhares investigativos cada vez mais independentes.
Em virtude das dificuldades articulatórias sonoras da
informante, sugerimos, sob um enfoque linguístico, à
APAE e à família da informante a prática de exposição de
palavras fonológicas que tenham o fone [g], conforme

demonstrado no início desse item, a fim de promover
a instalação desse fone, já que entendemos, por exemplo, que a omissão ou a troca desse fone demonstra as
dificuldades de produções sonoras da informante e muitas das vezes também de compreensão do interlocutor.
Isso pode contribuir para um melhor desempenho na
produção da fala da aluna informante.
A partir das sugestões de instalações do [g] nas práticas com a fonoaudióloga, sugerimos, como pesquisa
futura, estudos de acompanhamento dessa instalação,
isto é, verificar e comparar a produção sonora do [g] da
informante antes, durante e depois dessas práticas de
instalação desse fone. No entanto, estudos com outros
segmentos sonoros também são possíveis de serem realizados.
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