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Apresentação
A Iniciação Científica tem por finalidade contribuir para despertar a vocação
científica e incentivar a participação de estudantes de graduação em projetos de pesquisa
institucional (CNPq – Resolução Normativa 016/2006).
O CNPq considera a Iniciação Científica uma poderosa ferramenta de divulgação
dos métodos e princípios da ciência e um dos seus mais importantes programas. Seu
público alvo são os estudantes de graduação dos cursos superiores de instituições públicas
ou privadas. A Iniciação Científica se destina a complementar o ensino de graduação
oferecendo a milhares de alunos, em todo o país, a oportunidade de descobrir como a
ciência é produzida e como o conhecimento é adquirido. Esse objetivo é atingido pela
participação do aluno nas atividades práticas e teóricas no ambiente de pesquisa.
A parceria UNITINS/CNPq iniciou-se em 1993 e, desde então, possibilitou
a 562 estudantes de diferentes instituições, a oportunidade de integrarem-se ao meio
científico. Neste contexto, o PIBIC UNITINS/CNPq torna-se um importante instrumento
para o desenvolvimento do pensamento científico em consonância com o ideal de
desenvolvimento sustentável do planeta.
Durante a XVII Jornada de Iniciação Científica serão apresentados os resultados de
21 trabalhos desenvolvidos durante o ciclo PIBIC 2009/2010, os quais abordam questões
relevantes para o contexto do Estado do Tocantins, para a Amazônia e para o Brasil.
Nossos sinceros agradecimentos a todos que integram e participam do PIBIC,
pelo compromisso com a ciência e com a consolidação da UNITINS enquanto centro de
referência para o Estado do Tocantins.

Sucesso a todos!
Mauro Lúcio Torres Corrêa
Coordenador do PIBIC-UNITINS
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APLICAÇÃO DE REJEITOS DE LAVRA MINERAL COMO FONTE
ALTERNATIVA DE POTÁSSIO PARA USO AGRÍCOLA
Luciano Caetano de Sousa1; Fred Newton da Silva Souza2;
Juliana Mariano Alves2; Leonel Moreira Nascente3
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departamento de pesquisa da Universidade do Tocantins;
3
Estudante do Curso de Tecnologia em Mineração do campi de Palmas da Universidade do Tocantins.

1

1. Introdução
O território brasileiro é constituído, na sua maior parte, por solos ácidos e pobres
em nutrientes. Diante dessa problemática uma alternativa importante é o uso de pó de
rocha na agricultura para a fertilização dos solos. Desse modo a necessidade de se buscar
novas fontes de matérias-primas ou mesmo de novos produtos que possam tanto suprir
a demanda mais urgente do setor agrícola por fertilizantes potássicos, quanto ampliar a
competitividade do agronegócio brasileiro se torna mais evidente.
Vários estudos (Távora, 1982; Nascimento & Loureiro, 2004) comprovam
a presença de reservas de minerais primários com teores significativos de K em quase
todo o território Brasileiro, com potencial de uso como fertilizante quando moídas. Estes
estudos, que também levaram em consideração a eficiência agronômica das rochas,
indicaram que essa depende da sua origem e composição, de fatores de solo, do tempo de
incubação, do tratamento químico ou térmico aplicado e das culturas utilizadas.
A utilização de rochas moídas para uso agrícola como fertilizante é uma
possibilidade considerada de longa data, a qual foi denominada de “remineralização”
(Campe et al., 1996), e atualmente adquire importância crescente na economia brasileira.
Dentre as vantagens da utilização do pó de rocha são apontados: lenta liberação de
nutrientes; baixo risco de lixiviação; reduzido custo operacional; corrige o pH do solo;
excelente fonte de micronutrientes; matéria-prima fácil de ser explorada e abundante em
todo país.
De acordo com autores como Resende et al., 2002, e Machado et al., 2005, a
liberação de K contido em rochas pode atender a demanda das culturas, permanecendo
ainda considerável efeito residual do nutriente para cultivos subseqüentes.
Sendo o potássio essencial para a produção vegetal, ele é requerido em
quantidades significativas pelas plantas cultivadas, não existindo fontes renováveis, de
modo que sua disponibilidade às plantas depende essencialmente das reservas do solo e
da aplicação de fertilizantes.
Além do exposto, e dos aspectos econômicos associados à substituição de
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fertilizantes solúveis altamente reativos por rochas moídas, somam-se os aspectos positivos
decorrentes da redução das implicações ambientais, sobretudo em solos arenosos. Com base
nessas premissas o presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial fertilizante de
um rejeito mineral com ocorrência na região central do Tocantins, proveniente de rochas
silicáticas (biotita-xisto).
2. Material e Métodos
O ensaio contendo três tratamentos, quatro repetições e duas variedades de soja foi
conduzido em campo, no Complexo de Ciências Agrárias–CCA, da Fundação Universidade
do Tocantins–UNITINS.
A rocha usada no projeto como fonte alternativa de potássio é um rejeito proveniente
da exploração mineral, pertence ao grupo de rochas silicáticas e classificada como Biotita
Xisto. O ensaio foi conduzido em quatro etapas.
O solo no qual foi conduzido o ensaio é caracterizado como areno-argiloso (teor de
argila < 20%). A Tabela 1 apresenta o laudo analítico da composição química do solo, que
em síntese mostra tratar-se de um solo relativamente ácido e com baixo teor de potássio
(K), caracterizando a etapa um do experimento.
Tabela 1. Laudo analítico da composição química do solo
pH
CaC12
4,60

P
K
.......... mg/dm3 ...........
0,30
12,0

Ca
Ca+MG
H+Al
................. m.e./100cc ..............
1,20
0,20
1,80
2,20
Al

++

MO
%
0,90

A Tabela-2 descreve os tratamentos caracterizados por diferentes doses de pó de
rocha, as quais são equivalentes a 60, 120 e 240 Kg.ha-1 de K expresso na forma de K2O.
A testemunha recebeu adubação com cloreto de potássio comercial (KCl) em dose de 60
Kg.ha-1 de K2O.

Tabela 2. Descrição dos tratamentos
Tratamento
Testemunha
PR I
PR II
PR III

Fonte de K
KCl
Pó de rocha
Pó de rocha
Pó de rocha

Dose (kg ha-1 K2O)
60
60
120
240

Outros nutrientes1
+
+
+
+

A Tabela 1 em anexo refere-se a analise de solo realizado após o final da primeira
etapa.
Após a aplicação do pó de rocha a área passou por um período de incubação de 30
dias antes da semeadura. A semeadura em blocos casualisados de 4x7 m.
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A Tabela 2 em anexo apresenta o laudo analítico da composição química do solo,
nos quatro tratamentos, 60 dias após a aplicação do pó de rocha.
Após quarenta dias foi realizada uma nova analise de solo. A Tabela 3 em anexo
apresenta o laudo analítico da composição química do solo, nos quatro tratamentos e com
ela o registro dos dados para análise das interações tratamentos x parâmetros.
3. Resultados e Discussão
Na tabela 3 é apresentado cada parâmetro considerado. As analises de solos foram
sintetizadas e analisadas. Em uma primeira avaliação nota-se que dentre os parâmetros
considerados em todos os tratamentos, o teor de K, que no início do experimento era de
28,44 mg/dm3 (ppm), passou a ser de 44,55 mg/dm3 (ppm) ao final do experimento o que
mostra que o pó de rocha além de outras vantagens é uma importante fonte alternativa de
fertilizantes agrícolas.
Tabela 3. Sistematização das analise de solos
kcl
PR 60
PR 120
PR 240

Ca+Mg

Ca

Mg

H+Al

K

1,08
1,09
1,53
1,36

0,73
0,73
0,79
0,89

0,35
0,36
0,39
0,46

3,87
3,34
2,65
2,34

19,77
28,44
32,22
44,55

P(mel.) M.O CTC
7,41
5,22
5,69
5,56

1,36
1,28
1,17
1,14

5,01
4,51
3,93
3,82

Sat. Bases

Sat. Al

pH

24,20
26,76
33,08
37,75

11,37
8,75
8,94
9,01

4,22
4,44
4,66
4,93

Outro parâmetro observado com alta relevância foi a saturação de bases que aumentou
cerca de 55,99%, quando comparado ao valor inicial obtido pela analise de solo. Tal
ocorrência pode ser explicada devido ao fato do pó de rocha utilizado dispor de grandes
concentrações de Ca, Mg, K em sua composição. Porém tais concentrações podem
inibir a reação dos outros parâmetros utilizados em um curto espaço de tempo. O

Figura 2. Evolução dos níveis dos parâmetros observados.
que permite salientar que os resultados obtidos, mostram que as concentrações encontradas
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durante todo o período do ensaio ou se mantiveram em níveis aceitáveis ou ajudaram com
a fertilização do solo.
A figura 1 mostra a evolução dos parâmetros utilizados de todos os tratamentos
durante o período do experimento. Em relação ao poder de correção da acidez, o pH do
solo teve uma evolução crescente durante todo o experimento, onde evoluiu de 4,22 para
4,93 respectivamente. Parte desta redução na acidez do solo pode ser atribuída ao efeito
corretivo do pó de rocha, uma vez que o mesmo apresenta consideráveis concentrações de
carbonato de cálcio e de magnésio (respectivamente 9,3% e 13,2%, expressas em óxidos).
4. Conclusão
Diante dos resultados apresentados, o pó de rocha mostra-se muito promissor, seja
como fonte de fertilizante potássico, ou em substituição/complementação ao calcário na
correção da acidez do solo.
Somados a esses aspectos, a liberação gradual dos nutrientes do pó de rocha,
sobretudo do potássio, torna-se de todo desejável, pois além de efeitos mais duradouros,
incorre em menores perdas quando comparados aos fertilizantes de alta solubilidade.
Como o pó de rocha constitui um passivo ambiental, ou seja, consiste em rejeito
de um processo de lavra mineral, viabilizar sua utilização contribui para assegurar destino
correto ao ‘rejeito’ e desocupar áreas de acumulação para outras atividades.
5. Referências Bibliográficas
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APROVEITAMENTO DO REJEITO DE LAVRA: PORTUNIDADE
DE MERCADO1
Leonel Moreira Nascente1; Fred Newton da Silva Souza2;
Juliana Mariano Alves2; Luciano Caetano de Sousa3
1
Estudante do Curso de Tecnologia em Mineração do campi de Palmas da Universidade do Tocantins UNITINS; Bolsista do PIBIC-UNITINS/CNPq; E-mail; leomining@gmail.com; 2Professores do Núcleo
de Desenvolvimento e Avaliação do Desempenho Ambiental -NUDAN, departamento de pesquisa da
Universidade do Tocantins; 3Estudante do Curso de Engenharia Ambiental, Universidade Federal do
Tocantins – UFT.

1. INTRODUÇÃO
Os solos brasileiros, assim como os demais solos tropicais são, na sua maior
parte, ácidos, característica que favorece o aparecimento de elementos tóxicos para as
plantas, afetando negativamente a lavoura e dificultando o aproveitamento, pelas plantas,
dos elementos nutritivos existentes. O calcário é o principal produto utilizado para
corrigir a acidez do solo. Em linhas gerais age reduzindo a quantidade dos elementos
nocivos, aumentando o nível de Cálcio e Magnésio, tornando assim o solo mais
aerado, permitindo maior circulação de água e melhor desenvolvimento das raízes, em
conseqüência, proporcionando o aumento da atividade dos microorganismos fazendo
com que a adubação renda mais.
Os corretivos da acidez dos solos são produtos capazes de neutralizar, diminuir
ou eliminar a acidez dos solos e ainda disponibilizar nutrientes ao solo, principalmente
cálcio e magnésio. Muitos materiais podem ser utilizados como corretivos da acidez
do solo, o principal é o calcário agrícola. Tanto a eficiência como o preço é bastante
variado para cada tipo de corretivo. Portanto, a correção da acidez do solo (calagem) é
considerada como uma das práticas que mais contribui para o aumento da eficiência dos
adubos e conseqüentemente, da produtividade e da rentabilidade agropecuária.
Vem se destacando no comercio de fertilizante, a utilização de pó de rocha
(rochagem) tem como objetivo a diversificação de fontes de nutrientes, criando novas
opções de suprimento, sobretudo de potássio e outros nutrientes minerais.
Rochagem é uma prática agrícola de incorporação de rochas e/ou minerais ao
solo (remineralização), sendo a calagem e a fosfatagem natural casos particulares desta
prática. A técnica da rochagem já vem sendo aplicada localmente no país na agricultura
familiar e orgânica com resultados satisfatórios.
O Tocantins tem como maior potencial a agropecuária, sendo considerado pela
Confederação Nacional de Abastecimento, CONAB, o maior produtor de grãos da região
1 Projeto: Caracterização e analises de rochas e rejeitos de lavra para o uso em sistemas de produção agropecuários; (UNITINS/UnB/Embrapa).
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Norte do país, com destaque para a produção de grãos e frutas. Concomitantemente a
este potencial, a atividade de mineração se destaca pelo seu grande potencial como um
dos principais pontos de partida para o crescimento econômico. Visto que, o estado já é
o 6º do país com maior número de pedidos de requerimento de área para prospecção e
pesquisa mineral.
2. METODOLOGIA
Levantamento dos custos de produção do calcário agrícola na empresa CALTINS.
Observamos o processo de moagem no local. Nesta fase, realizamos, também, uma
avaliação da estrutura operacional, visando detectar os aspectos econômico-financeiros
para comprovação dos objetivos desta pesquisa. Após a coleta de todos os dados e
informações, foi elaborado um diagnostico parcial no qual se procurou evidenciar os
pontos fracos e fortes, para aproveitar, dentro da visão estratégica, as oportunidades de
mercado para o rejeito de rocha silicatada.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Rocha sedimentar composta predominantemente de carbonato de cálcio (CaCO3)

e carbonato de magnésio (MgCO3) . Com teores médios Ca 31% e Mg 18% com 93%
de PRNT. O beneficiamento do calcário agrícola inicia-se com a britagem primária do
material, em seguida passa pela fase de peneiramento (rejeição). Logo após uma nova
britagem (secundária), e por último a moagem que resulta no produto final. No processo
de moagem do calcário, foi evidenciado que não é gerado resíduo, tendo-se apenas 2% de
perda, na forma de poeira.
No manejo agrícola do solo, normalmente o calcário é demandado entre os meses
de julho a novembro, sendo que as atividades mineiras de extração e beneficiamento
concentram-se entre os meses de março e novembro. Produção diária nos meses de
operação de 1.530 mil toneladas/dia e comercialização em media de 1.515 toneladas/dia.
O custo médio é de aproximadamente R$ 24,00 reais por tonelada beneficiada, e R$ 3,85
reais por tonelada extraída. O valor final do calcário no mercado de R$ 46,00 reais.
O gráfico a seguir mostra os custos de lavra e beneficiamento. Produção diária
nos meses de operação de 1.530 mil toneladas/dia e comercialização em media de
1.515 toneladas/dia. O custo médio é de aproximadamente R$ 24,00 reais por tonelada
beneficiada, e R$ 3,85 reais por tonelada extraída. O valor final do calcário no mercado
de R$ 46,00 reais. O gráfico a seguir mostra os custos de lavra e beneficiamento. Do qual,
85,71% dos custos gerais de produção estão concentrados no beneficiamento.
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Gráfico 1: Custos da Lavra e beneficiamento do calcário – CALTINS
O custo total de produção da tonelada de calcário são os custos de lavra e
beneficiamento (R$ 28,00). O gráfico a seguir mostra o custo total de produção e a receita
comercial. Ou seja, o lucro sobre a tonelada de calcário produzida.

Gráfico 2: Custo de Produção x Receita
Rocha metamórfica (xisto). Composta predominantemente de biotita k(Mg,Fe)3
(AlSi3O10) (OH)2, moscovita Kl2.AlSi3O10 Ca3 (OH)2, quartzo SiO2. Os minerais biotita e
moscovita possuem potássio na sua estrutura que é a principal fonte de K, Ca, Mg. Teores
de Ca 10,5%, Mg 15,27%, K 3,06%.
Para o aproveitamento do rejeito da rocha silicatada como fonte alternativa de
potássio e outros nutrientes, consiste no principio da cominuição (redução das dimensões
das partículas) que são a britagem e a moagem. A sua viabilidade econômica esta baseada
na adequação de configurações operacionais da produção do calcário que esta baseada
neste mesmo principio tratamento, ou seja, o mesmo circuito de beneficiamento para
produção do calcário que será adaptado para produção do pó de rocha.
Cada tonelada de pó de rocha contém 255 Kg de Ca+Mg e 30 kg de K, enquanto
que a tonelada de calcário contem 490 Kg de Ca + Mg. Para se obter as características
dos teores do de Ca e Mg do calcário é necessário aplicar 1.9 toneladas de pó de rocha.
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4. CONCLUSÃO
O diferencial do pó de rocha é de fornecer, além de Ca e Mg, também quantidades
relevantes de potássio devido seu alto teores de K (3%). Além do potássio, as rochas
podem ser fontes de outros nutrientes, e apresentam efeito alcalinizante, atuando como
condicionadores de solo SILVA E NETO (2006). Podemos afirmar que a obtenção
de potássio (K), Cálcio (Ca) e Magnésio (Mg ) a partir da utilização do pó de rocha
caracteriza seu potencial agrícola como fornecedor de nutrientes a vida vegetal. A partir
da caracterização dos custos de produção bem como os aspectos comerciais do calcário
agrícola foi possível avaliar a viabilidade técnica e econômica do pó de rocha que em
determinadas condições pode ser produzido e comercializado. Condições como: distância
da unidade geradora do rejeito e da planta de beneficiamento; distancia do mercado
consumidor (fazendas).
O transporte é um dos fatores que mais agrega valor ao produto final principalmente
quando o produto comercializado é de baixo valor unitário como é o caso do pó de rocha,
é um entrave da sua comercialização.
REFERÊNCIAS
SILVA, Jailson Francisco; NETO. Avaliação da flogipitito como fonte alternativa de
potássio
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(2006) www.unb.br
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1. Introdução
No Tocantins a produção de abacaxi era de subsistência no início dos plantios,
anos depois começa a ser exportada. E cada vez mais os sabores das frutas tocantinenses
conquistaram o paladar de consumidores Brasil afora. A qualidade do abacaxi fez com
que o fruto chegasse a vários estados brasileiros e à Europa. A cada ano aumenta a
quantidade de área plantada. Segundo dados do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (2008), a área plantada com abacaxi no Tocantins foi de 3.255 hectares, com
uma produção 48.018 mil frutos.
O Estado também avança na produção de abacaxi para exportação: é o 9º maior
produtor do Brasil e o sétimo maior produtor de abacaxi pérola. Os principais pólos
produtores são Miranorte, Miracema, Porto Nacional, Barrolândia e Palmas, sendo a
cidade de Miranorte é 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).
As cultivares Smooth Cayenne e Pérola lideram o mercado brasileiro, e esta
última é bastante apreciada para o consumo tanto in natura como industrializados, pois
apresenta ótima qualidade organoléptica, decorrente do sabor e aroma característicos,
com boa fonte de vitaminas, açúcares e fibra, além de auxiliar no processo digestivo
(Antoniali & Sanches, 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 & Sanches, 2009).
Qualidade continua sendo a palavra-chave no mercado externo de frutas,
reunindo atributos sensoriais, valor nutritivo e segurança alimentar. A qualidade interna
dos frutos e suas características físicas são conferidas por um conjunto de constituintes
físicos e químicos da polpa, responsáveis pelo sabor e aroma característicos e que são
importantes para a sua aceitação final. Sabe-se que condições climáticas, estádios de
maturação, diferenças varietais, nutrição mineral das plantas e controle de doenças,
entre outros fatores, exercem influência acentuada na composição química do abacaxi
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(Antoniali & Sanches, 2009).
Dentre os principais problemas que impedem a obtenção 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 & Zmbolim, 2002).
A fusariose causada por Fusarium subglutinans (Wollen & Reinking) NELSON,
TOUSSON & MARASAS com. nov., 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.,
2001). As estimativas de perdas, em nível nacional, situam-se em torno de 30% (Ventura
et al. 1993). F. subglutinans 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 (Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, 2006).
A fusariose do abacaxizeiro destaca-se pela freqüência com que ocorre e
pelos graves danos causados nas principais áreas produtoras do Brasil, atingindo altos
índices caso a frutificação ocorra em épocas chuvosas e de temperatura amena (Embrapa
Mandioca e Fruticultura Tropical, 2006).
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 do 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.
2. Materiais e Métodos
Neste ensaio estão sendo avaliadas plantas do cultivar Pérola, plantadas em área
experimental. Durante o decorrer do experimento as plantas receberam as adubações
de plantio e cobertura conforme recomendações para a cultura. As plantas tiveram sua
indução floral efetuada no momento ideal de crescimento, segundo práticas utilizadas na
região. Quarenta dias após a indução floral, será realizada a aplicação de produtos nas
plantas dentro das parcelas conforme sorteio dos tratamentos e repetições. Os produtos e
dosagens a serem avaliados estão descritos na Tabela 1.
A partir da indução e aplicação dos produtos será realizada avaliação semanal
da ocorrência e severidade da doença nas plantas. Isto ira ser realizado através do
monitoramento das plantas no local do experimento.
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Paralelamente os mesmos produtos e dosagens iram ser avaliados em um ensaio
in vitro. Os ensaios de isolamento, identificação e inibição “in vitro” do crescimento
micelial de F. subglutinans serão realizados no Laboratório Fitopatologia do Complexo
de Ciências Agrárias (CCA/UNITINSAGRO) e no Laboratório de Fitopatologia da
Faculdade Católica do Tocantins do curso de Agronomia (Campus II/FACTO).
Tabela 1. Nome comercial; Nome técnico e classe toxicológica dos produtos químicos
testados quanto à eficiência “in vitro” e a “campo” no controle de Fusarium subglutinans
de abacaxizeiro
Nome comercial
Anchor SC
Cercobin 700 PM
Cercobin 700 PM
Fegatex
Fegatex
Folicur 200 EC
Folicur 200 EC
Folicur 200 EC
Priori Extra
Priori Extra

Nome Técnico
carboxin + thiran
tiofanato metílico
tiofanato metílico
cloreto de benzalcônio
cloreto de benzalcônio
Tebuconzole
Tebuconzole
Tebuconzole
Azoxystrobim
Azoxystrobim

Classe
sistêmico e contato
sistêmico
sistêmico
sistêmico
sistêmico
sistêmico
sistêmico
sistêmico
sistêmico
sistêmico

Os isolados de F. subglutinans foram obtidos de plantas apresentando os sintomas
da doença de diferentes áreas de produção no Estado. No laboratório o fungo foi isolado
e identificado e então devidamente armazenados até o momento de montagem do ensaio.
Para o isolamento do patógeno, porções de tecidos doentes de planta adulta (1),
muda (2) e fruto (3) de abacaxi, serão cortadas e desinfectadas em hipoclorito de sódio a
0,5 % por um minuto, lavadas em água destilada e esterilizada, divididas em fragmentos
menores e plaqueadas em meio de cultura ágar- água. As colônias desenvolvidas serão
repicadas para o meio de cultura batata-dextrose-ágar (BDA) e identificadas com base
em comparações morfológicas descritas na literatura (Maffia, 1980). Os isolados de F.
subglutinans utilizados nos testes terão a patogenicidade confirmada em folhas e frutos
de abacaxizeiro sadios.
Para inibição “in vitro” do crescimento micelial do fungo os fungicidas (Tabela.
1) serão diluídos em série e ajustados para as concentrações de 0, 10, 100 e 1000 ppm de
ingrediente ativo, adicionados ao meio de cultura BDA fundente, a 45 – 50 C, com 20 mL
vertidos em cada placa de Petri de 90 mm de diâmetro.
Após resfriamento do meio, um disco de micélio de cinco milímetros de diâmetro
de fungo em crescimento ativo em BDA com sete dias de repicagem será transferido
para novas placas de Petri contendo BDA. As placas permanecerão a uma temperatura
aproximada de 26oC e fotoperíodo de 12 h, por um período de sete dias. A eficiência dos
produtos será verificada através da aferição perpendicular dos diâmetros das colônias em
milímetros, determinando-se a porcentagem de inibição (% I) dos tratamentos em relação
à testemunha, utilizando-se a fórmula:
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% I = diâmetro da testemunha – diâmetro do tratamento x 100
diâmetro da testemunha
O delineamento experimental utilizado foi o de inteiramente casualizado, com
cinco repetições, sendo cada parcela representada por uma placa de Petri. Para a análise
estatística os dados serão transformados em arc sen (x/100)½ e as médias comparadas
pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade.
Correlacionando a porcentagem de inibição com o logaritmo da concentração do
fungicida será obtido, graficamente, o valor aproximado da dose efetiva mediana (ED50),
ou seja, a concentração do produto químico necessária para inibir em 50% o crescimento
micelial do fungo (Edgington et al., 1971).
Após o cálculo da ED50, os fungicidas serão classificados em três categorias de
eficiência, segundo escala adaptada de Edgington et al. (1971) onde:
a) ED50 < 10 ppm: eficiente.
b) ED50 10 - 100 ppm: pouco eficiente.
c) ED50 > 100 ppm: ineficiente.
3. Resultados e Discussão
A partir das amostras de abacaxi com sintomas da doença, foram obtidos cinco
isolados do fungo, dois procedente 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. A comprovação do agente causal foi feita baseada na morfologia externa das
colônias, no hábito de crescimento e coloração micelial do fungo. Após o isolamento
do fungo em meio de cultura, aguardou-se um período de mais ou menos 10 dias para
que o fungo entrasse em fase reprodutiva e então apresentasse os conídios, estruturas
determinantes para a identificação do fungo, aliada as características morfológicas
anteriormente citadas.
Após a completa identificação do fungo, os isolados foram multiplicados em
meio de cultura complexo (BDA), e após o crescimento as colônias foram repicadas para
tubos de ensaio contendo o meio, os quais foram cobertos com óleo mineral para que
pudessem ser preservados
Neste período foi montado um experimento em campo, onde foram plantadas
1300 mudas do cv. Pérola em um esquema de blocos ao acaso com 4 blocos em 3
repetições. No entanto, as avaliações não puderam ser concluídas, uma vez que a cultura
demanda acima de 12 meses para que possa ter sua indução floral realizada e então os
testes de avaliação de fungicidas possa ser feita.
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1. INTRODUÇÃO
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) ainda é, erroneamente, tratada por
algumas pessoas como “cultura de pobre”, de quintal, embora cultivada em todo o país, a
cultura se reveste de maior importância nas Regiões Norte e Nordeste, onde desempenha
papel social muito importante, pois se constitui em um dos elementos da sobrevivência
das populações mais carentes localizadas nessas regiões (Fukuda, 1999). Assim o objetivo
deste projeto foi o de realizar avaliações de variedades de mandioca de indústria quanto
à caracterização botânico-agronômica visando selecionar aquelas que melhor se adaptem
as condições ecológicas da região de Palmas.
2. 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 realizado anteriormente à aração uma aplicação de calcário dolomítico (2,3
t ha-1) afim 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
Projeto: Variedades de Mandioca e Desenvolvimento de Técnicas Agronômicas para o cultiva dessa
cultura no Estado do Tocantins; CNPq-SECT-UNITINS.
1
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a indústria (Azulona, Bujá Amarela, Bujá Preta, Jaibara e Najá) nas parcelas, e as três
épocas de colheitas (doze, dezesseis e dezoito 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 realizou-se 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 da colheita foram realizadas as
seguintes avaliações: A caracterização morfológica foi realizada conforme metodologia
adotada por FUKUDA e GUEVARA (1998). Descritores da Raiz: a) Comprimento das
raízes (CR) e.b) Diâmetro das raízes (DR) e Descritores Agronômicos: a) Peso da parte
aérea da planta (PPA), b) Peso das raízes tuberosas (PR), c) Índice de colheita (IC) de
acordo com a fórmula: IC=Peso de raízes/Peso de raízes + peso da parte aérea × 100,
d) Determinação da matéria seca das raízes tuberosas (MS): foi determinada a matéria
seca das raízes tuberosas obtendo-se pelo método da balança hidrostática, com base na
fórmula proposta por GROSSMANN e FREITAS (1950): MS = 15,75 + 0,0564 R, sendo
R o peso de 3 Kg de raízes em água, e) Porcentagem de amido das raízes tuberosas (TA):
foi determinada a porcentagem de amido das raízes tuberosas calculada, subtraindo-se do
teor de matéria seca constante 4,65 (GROSSMANN e FREITAS, 1950) e f) Determinação
do rendimento de farinha (RF): rendimento de farinhas, calculada através da equação
Y=2,56576+0,0752613564*X, onde Y representa porcentagem de farinha e X o peso
de 3Kg de raízes em água, obtida pelo método da balança hidrostática (FUKUDA e
CALDAS, 1987). Após verificação quanto à normalidade e homogeneidade de variâncias,
os dados obtidos para CR, DR, PPA, PR, MS, TA, IC, RF foram submetidos à análise de
variância, e a diferença entre as médias, foi determinada usando teste de Duncan a 5%
de probabilidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observou-se, pelos resultados apresentados na Tabela 1, que os cultivares
estudados diferem morfologicamente em praticamente quase todos os caracteres avaliados,
exceto no Hábito de Crescimento, Tipo de Planta, Nervura, Proeminência das Cicatrizes,
Sinuosidade do Lóbulo que se descreveu como reto, compacta, verde, sem proeminência
e liso respectivamente em todos os cultivares. Por descritores morfológicos entende-se
toda característica que permite identificar e diferenciar facilmente os acessos no campo,
geralmente possui alta herdabilidade e se expressam em todos os ambientes (Jimenez,
1994 citado por FUKUDA e GUEVARA, 1998).
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Tabela 1- Caracterização morfológica de cinco variedades de mandioca usando
metodologia segundo Fukuda e Guevara (1998). Palmas-TO, 2010.
Variedades

Características
Morfológica

Azulona

Bujá Amarela

Bujá Preta

Jaibara

Najá

Externa do Caule
Córtex Caule
Folha Apical

Cinza
Verde Claro
Roxa

Marrom Escuro
Verde Claro
Verde Arroxeada

Marrom Claro
Verde Claro
Verde Claro

Peciolo
Pubescência do broto
apical
Folha Desenvolvida
Nº de lóbulos
Ramos Terminais
Hábito de
Crescimento
Tipo de Planta

Roxo

Vermelho

Vermelho

Presente

Presente

Presente

Cinza
Verde Escuro
Verde Claro
Verde
Amarelado
Presente

Dourado
Amarelo
Verde Claro
Verde
Amarelado
Presente

Verde Escura
7
Roxo

Verde Claro
5
Verde Arroxeado

Verde Escuro
5
Verde Arroxeado

Verde Escuro
5
Verde

Verde Claro
5
Verde

Reto

Reto

Reto

Reto

Reto

Compacta
Verde
Avermelhado
Sem
Obovada
Lanceolada
Liso

Compacta

Compacta

Compacta

Aberta

Verde

Verde

Verde

Verde

Sem

Sem

Sem

Sem

Oblonga Lanceolada

Reta ou Linear

Lanceolada

Lanceolada

Liso

Liso

Liso

Liso

Dicotômico

Tricotômico

Dicotômico

tricotômico

Dicotômico

Não Florescem

Florescem

Florescem

Florescem

Florescem

Nervura
Proeminência das
Cicatrizes
Morfologia do Lóbulo
Sinuosidade do
Lóbulo
Hábito de
Ramificação
Florescimento

Observa-se na Tabela 2 que são apresentados os resultados da análise de
variância de comprimento das raízes (CR cm), diâmetro das raízes (DR mm), peso da
parte aérea (PPA t ha –1), peso das raízes (PR t ha -1), matéria seca (MS %), teor de amido
(TA %), índice de colheita (IC %) e rendimento de farinha (RF %). Observa-se pela Tabela
2 que as fontes de variação variedades e épocas de colheita foram estatisticamente
significativa somente para o diâmetro das raízes.
Tabela 2 - Resumo da análise de variância e coeficientes de variação de comprimento
das raízes (CR), diâmetro das raízes (DR), peso da parte aérea da planta (PPA), peso das
raízes tuberosas (PR), índice de colheita (IC), matéria seca das raízes tuberosas (MS),
teor de amido das raízes tuberosas (TA), rendimento de farinha (RF). Palmas-TO, 2010.
F.V

G.L

DR
(mm)
13,92

QUADRADOS MÉDIOS
PR
MS
PPA
(t ha –1)
(%)
(t ha –1 )
6,03
2,57
4,68

TA
(%)
4,68

IC
(%)
20,93

RF
(%)
8,34

Blocos

2

CR
(cm)
17,13

Variedades (V)

4

68,97

48,92

91,41

129,56

13,16

13,16

145,52

23,44

Resíduo (a)

8

18,7

7,43

9,16

13,4

3,4

3,4

35,62

6,05

Épocas de colheita (E)

2

467,30

7903,80

124,85

60,44

84,84

290,82

VxE

8

16,09

40,62*

13,24

19,67

163,32 163,32
9,10

9,10

53,03

16,21

Resíduo (b)

20

21,09

6,93

10,85

13,5

5,42

5,42

26,72

9,65

Média

30,80

31,29

10,49

13,41

34,29

29,64

56,76

27,31

C.V (%) V

14,02

8,71

28,82

27,30

5,37

6,22

10,51

9,01

C.V (%) É

14,88

8,41

31,38

27,47

6,78

7,85

9,10

11,37

*Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F.
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Na Tabela 3, observa-se que aos 12 meses as variedades Azulona, Bujá Amarela,
Bujá Preta e Jaibara foram semelhantes, apresentando diâmetro das raízes maiores porém
as variedades Bujá Amarela e Jaibara não se diferiram estatisticamente de Naja que
apresentou o menor valor. Verificou-se tendência de homogeneização de diâmetro das
raízes a partir de 16 meses após plantio, não observando-se diferença significativa entre
as médias das variedades quando a colheita ocorreu aos 18 meses após o plantio. Na
colheita realizada aos 16 meses após plantio, apenas as variedades Bujá Amarela e Bujá
Preta apresentaram média superiores as demais variedades.
Tabela 3 - Médias de diâmetro das raízes (DR mm) em três épocas de colheita de cinco
variedades de mandioca destinadas a indústria. Palmas-TO, 2010.
Épocas de Colheita
Variedades
12 meses
16 meses
18 meses
Fevereiro
Junho
Agosto
40 b
44 a
Azulona
48 a*
Naja
41 b
41 b
39 a
Bujá Amarela
43 ab
51 a
60 a
Bujá Preta
48 a
46 a
52 a
Jaibara
46 ab
36 b
45 a
*Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente a 5% de probabilidade pelo teste de Duncan.

Os valores médios, como produtividade de raízes (PR), matéria seca das raízes das
raízes (MS), teor de amido (TA), rendimento de farinha (RF) e produção de farinha (PF)
encontram-se na Tabela 4. Observou-se, pelos resultados apresentados nesta tabela, que as
variedades de mandioca estudadas não apresentaram diferença estatística entre si. SOUZA
et al.(2008), cita a importância dos caracteres produtividade de raízes e teor de amido na
recomendação de uma variedade de indústria, que está relacionada ao rendimento final
de amido na indústria que é estimado por meio da multiplicação entre a produtividade de
raízes e teor de amido. O teor de matéria seca das raízes e a característica que determina o
valor pago pelas indústrias aos produtores no momento da comercialização, uma vez que
esta diretamente relacionada ao rendimento industrial dos diversos produtos derivados da
mandioca (VIDIGAL FILHO et al., 2000).
Tabela 4 - Média dos valores de comprimento das raízes (CR), peso da parte aérea da planta
(PPA), peso das raízes tuberosas (PR), índice de colheita (IC), matéria seca das raízes tuberosas
(MS), teor de amido das raízes tuberosas (TA), rendimento de farinha (RF). Palmas-TO, 2010.
CR
PPA
PR
MS
TA
IC
RF
Variedades
(%)
(%)
(%)
(%)
(cm) (ton ha-1) (ton ha-1)
Azulona
29 a*
11 a
12a
35a
30a
51a
28a
Naja
31 a
8a
9a
35a
31a
55a
29a
Bujá Amarela
27a
15 a
19a
33a
28a
57a
26a
Bujá Preta
32a
7a
11a
33a
28a
62a
25a
Jaibara
34a
10 a
12a
33a
28a
56a
26a
Média
30 ns
10ns
13ns
34ns
29ns
56ns
27ns
*Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente a 5% de
probabilidade pelo teste de Duncan. ns-não significativo
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Em relação às épocas de colheitas as variedades apresentam maior comprimento
de raiz, matéria seca, teor de amido, e rendimento de farinha aos 12 e 16 meses (Tabela 5).
Observa-se que houve diferença significativa entre épocas de colheita para as características
comprimento de raiz, matéria seca, teor de amido, e rendimento de farinha enquanto que
para peso da parte aérea, produção de raízes, e índice de colheita não houve diferença
significativa entre as três épocas de colheita (12, 16 e 18 meses). 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 e outros (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.
Tabela 5 - Média dos valores de comprimento das raízes (CR), peso da parte aérea da
planta (PPA), peso das raízes tuberosas (PR), índice de colheita (IC), matéria seca das
raízes tuberosas (MS), teor de amido das raízes tuberosas (TA), rendimento de farinha
(RF) em três épocas de colheita . Palmas-TO, 2010.
CR
PPA
PR
MS
TA
IC
Épocas de colheita
-1
-1
(meses após plantio)
(cm) (ton ha ) (ton ha )
(%)
(%)
(%)
13 a
15a
36a
31a
54a
12 meses-Fevereiro 36 a*
16 meses-Junho
30ab
9a
12a
36a
31a
58a
18 meses-Agosto
25b
8a
11a
30b
25b
58a
*Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente a
probabilidade pelo teste de Duncan.

RF
(%)
29a
29a
22b
5% de

Com isso a diversidade morfológica manifestada permite inferir que os materiais
descritos neste trabalho apresentam divergência genética para diversas características,
constituindo, portanto variedades distintas. Este cenário sugere que alguns acessos de banco
de germoplasma, podem ser muito útil como genitores em programas de melhoramento,
uma vez que um grande número destes apresenta características desejáveis do ponto de
vista agronômico. As variedades apresentam maior comprimento de raiz, matéria seca,
teor de amido, e rendimento de farinha aos 12 e 16 meses enquanto que para peso da parte
aérea, produção de raízes, e índice de colheita não houve diferença significativa entre as
três épocas de colheita (12, 16 e 18 meses).
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1. INTRODUÇÃO
O solo possui uma grande capacidade de retenção de metais, porém se essa
capacidade for ultrapassada, os metais em disponibilidade no meio, tanto podem penetrar
na cadeia alimentar dos organismos vivos, como ser lixiviados, colocando em risco a
qualidade dos sistemas subjacentes de água subterrânea. Dessa forma, o conhecimento
das características de retenção dos metais pesados na matriz do solo torna-se necessário
e serve como um indicativo da mobilidade potencial dos poluentes no mesmo (MATTOS
et al., 1996).
Entre os atributos químicos do solo, a elevação do pH favorece a adsorção dos
metais pesados, interfere diretamente no deslocamento desses elementos no perfil do solo
e, conseqüentemente, na absorção pela planta (MARQUES et al., 2001). De maneira
geral, o aumento do pH do solo diminui a disponibilidade dos metais por meio de reações
de precipitação e pelo aumento da adsorção por colóides de carga variável (SHUMAN,
1998). HOODA & ALLOWAY (1996) verificaram que a elevação do pH pela calagem,
em solos de diferentes texturas, diminuiu a disponibilidade de Cd,Cu, Ni, Pb e Zn.
A matéria orgânica (MO) é um componente do solo muito eficaz na retenção de
metais. Sua capacidade de adsorção pode se manifestar por meio de interações metais–
MO, tanto em solos com considerável porção litogênica de metais, como em solos
originados de rochas serpentinas e solos que sofreram intervenção humana por aplicações
de resíduos industriais ou urbanos. A adsorção de metais da fase sólida pela matéria
orgânica é um mecanismo muito importante do ponto de vista ambiental, pois diminui a
fitodisponibilidade e a mobilidade dos metais no perfil do solo (TSUTIYA et al., 2002).
Em função do exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da
adição de calcário e de esterco bovino sobre adsorção de zinco e cobre em dois diferentes
solos do Estado do Tocantins.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Foram utilizadas duas amostras de solos do Estado do Tocantins. Um predominante em ambientes de várzea, Gleissolo, coletado na área do Projeto Rio Formoso, no
município de Formoso do Araguaia; e um segundo solo, Latossolo Amarelo, localizado
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em Palmas, na área do Complexo de Ciências Agrárias da Fundação Universidade do
Tocantins–UNITINS. Após serem secas ao ar, as amostras foram peneiradas em malha de
2 mm e caracterizadas físico-quimicamente (EMBRAPA, 1999) (Quadro 1). Para determinação do teor de carbono orgânico foi utilizado o método de titulação após oxirredução
por via úmida – (Walkley-Black). Foram utilizadas colunas de percolação construídas a
partir de tubos de PVC com 6,5 cm de diâmetro interno e altura final de 70 cm utilizadas
na realização dos ensaios de percolação. O material foi cuidadosamente acondicionado
nas colunas de percolação até completar a altura de 40 cm e nos 20 cm superiores (altura
total da coluna de solos equivalente a 60 cm) foram aplicados os tratamentos cujo delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com três repetições, em
esquema fatorial 2 x 2 x 4, correspondendo a dois solos; presença ou ausência de calagem
e quatro doses de esterco bovino (0,0; 10; 20 e 40 t ha-1); perfazendo um total de 48 parcelas. Em cada parcela foram aplicados ainda 6,0 kg ha-1 de Zn e 3,0 kg ha-1 de Cu. A dose
de calcário foi calculada de forma a elevar a saturação por bases em cada solo a 60 %. A
cada trinta dias foi percolada uma lâmina d’água em cada coluna de forma que se obtivesse um excesso de lixiviado, por um período de quatro meses. O volume dos lixiviados
foram coletados por meio de recipientes plásticos instalados no final de cada coluna e,
na solução percolada, foram determinados os teores trocáveis de Zn e Cu extraídos por
Mehlich-1 (MEHLICH, 1953) e totais de Zn e Cu (USEPA, 2003). Os resultados obtidos foram analisados estatisticamente por meio do software SAEG 9.1 para se avaliar o
efeito da adição de calcário e de esterco bovino na adsorção e,ou translocação dos metais
supracitados no solo.
Quadro 1: Composição físico-química das amostras de Gleissolo de Formoso do Araguaia-TO e
Latossolo Amarelo de Palmas-TO, utilizadas no ensaio
Característica‡
Profundidade (cm)
pH H2O
P (mg dm-3)
K (mg dm-3)
Ca2+ + Mg2+ (cmolc dm-3)
Al3+ (cmolc dm-3)
H + Al (cmolc dm-3)
M.O. (dag kg-1)
Zn (mg dm-3)
Cu (mg dm-3)
Areia (dag kg-1)
Silte (dag kg-1)
Argila (dag kg-1)

Gleissolo (Formoso
Araguaia-TO)
0-20
40-60
5,4
5,3
9,4
1,2
72
43
3,1
2,7
0,81
0,66
6,10
3,50
3,36
2,27
2,08
1,4
1,4
1,1
51
50
08
41
41
09

LA (Palmas-TO)
0-20
5,2
8,3
41
1,18
0,61
4,20
1,5
2,03
0,78
79
9
12

40-60
5,0
2,1
22
0,67
0,53
4,00
0,8
0,7
0,4
80
7
13

Média de três repetições;
pH em água relação 1:25; P, K, Fe, Zn, Mn e Cu: Extrator Mehlich 1; Ca2+, Mg2+ e Al3+: Extrator KCl 1mol L-1; H + Al: Extrator
Acetato de Cálcio 0,5 mol L-1 a pH = 7,0; SB: Soma de Bases; CTC (t): Capacidade de Troca Catiônica Efetiva; CTC (T): Capacidade
de Troca Catiônica a pH = 7,0; V: Índice de Saturação de Bases; m: Índice de Saturação de Alumínio; e P-rem: Fósforo Remanescente.
‡
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O movimento dos metais pesados no solo tem sido alvo de numerosas pesquisas
(AMARAL SOBRINHO et al., 1998). Tais estudos têm demonstrado que o Cu apresentam
baixa mobilidade, acumulando-se na superfície dos solos contaminados, enquanto o
Zn é relativamente mais móvel, apresentando maior risco de contaminação das águas
subterrâneas (SODRE, 2001). A mobilidade dos metais pesados no solo, conforme já
mencionado, é influenciada por vários fatores, como o potencial iônico (razão entre a
unidade de valência e o raio iônico), o pH, o potencial de oxiredução do ambiente e,
principalmente, influenciado por sítios específicos de adsorção, como aqueles encontrados
na matéria orgânica (MATOS et al. 1996).
Avaliando-se o pH das soluções percoladas nas colunas, verificou-se uma ligeira
elevação do pH das águas de percolação, em função das doses de corretivos aplicadas às
amostras de solos, com o decorrer do tempo (Figura 1 e 2). Estes valores de pH elevados,
certamente exerceram influência na mobilidade dos metais pesados presentes nos solos.
Não se verificou, no entanto, neste ensaio a presença de Zn e Cu nas águas de
drenagem, indicando que nas condições avaliadas não houve a contaminação das águas
percoladas por estes elementos.

Figura 1: pH das soluções lixiviadas das colunas contendo Gleissolos do município de
Formoso do Araguaia-TO, tratadas com corretivos para elevar a saturação de bases a
60 %, tratadas com doses crescentes de esterco bovino.
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Figura 2: pH das soluções lixiviadas das colunas contendo Latossolo Amarelo do
município de Palmas-TO, tratadas com corretivos para elevar a saturação de bases a
60 %, tratadas com doses crescentes de esterco bovino.
Alguns pressupostos podem auxiliar na compreensão dos resultados obtidos,
dentre eles pode-se destacar que as doses de Cu e Zn aplicadas ao solo não foram
suficientemente elevadas para promover uma saturação dos sítios de adsorção dos solos,
observando-se que, mesmo nas testemunhas, não se detectou, por espectrofotometria de
absorção atômica, a presença de Cu e Zn nas soluções de percolação. O que permite supor
que a totalidade destes elementos aplicados ao solo foi adsorvida.
Outra pressuposição é a de que o pH das amostras de solos foi suficientemente
alto, mesmo nas amostras em que não se aplicou corretivo da acidez, para não permitir
que os teores de Cu e Zn em equilíbrio com a solução do solo não fosse suficiente alto
para vencer as barreiras físico-químicas impostas pelo equilíbrio químico dinâmico em
os solos estudados e suas soluções. Em outras palavras, o pH, mesmo das testemunhas
fornecia ao solo uma condição de “filtro” para reter o Zn e Cu nas doses aplicadas.
Em função dos resultados obtidos até o presente momento, optou-se por
continuar as percolações por mais seis meses para se avaliar uma eventual possibilidade
de contaminação ambiental por estes metais em um período de tempo mais longo.

4. CONCLUSÃO
• Verificou-se uma elevação do pH das águas de percolação, em função das doses de
corretivos aplicadas às amostras de solos, com o decorrer do tempo.
• Não se verificou no mesmo ensaio a presença de Zn e Cu nas águas de drenagem, indicando que nas condições avaliadas não houve a contaminação das águas percoladas
por estes elementos.
• Considerou-se o tempo de percolação relativamente curto, indicando que pode haver
contaminações futuras das águas de percolação por estes metais pesados.
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1. 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 desapercebidas.
Aproximadamente 40 doenças causadas por fungos, bactérias, nematóides e vírus já
foram identificadas em soja no Brasil (Juliatti et al., 2003). 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.
Na cultura da soja, os principais nematóides são Meloidogyne incognita (raça 1, 2,
3 e 4), Meloidogyne javanica e o nematóide de cisto, Heterodera glycines. No Mato Grosso
SILVA et al. (2002) relataram a expressiva população e incidência dos nematóides, em solos e
raízes de soja, chamando a atenção para o alto nível de Pratylenchus, no entanto, existe falta
de informação sobre essa espécie, como parâmetros populacionais prejudiciais, mas os dados
demonstram que os danos sofridos variam com a cultivar.
Atualmente o nematóide ectoparasita pertencente à família Aporcelamidae,
Tubixaba tuxaua, foi relatado causando sérios prejuízos às culturas de soja, milho, feijão,
trigo e café no oeste do estado do Paraná. Recentemente a ocorrência de Tubixaba sp. foi
detectada em cultivos comerciais de lavouras nos municípios de Pindorama e Mateiros no
estado do Tocantins. As populações encontradas nesses municípios foram consideradas altas
quando comparadas àquelas encontradas na região oeste do Paraná.
No cultivo da soja, as perdas na produção têm variado de leves (lavouras sem
sintomas, nas quais apenas se constatou a presença do patógeno) a severas, com perdas de até
80,4% na produção de grãos.
O Brasil conquistou há muito tempo o segundo lugar em produção mundial de
soja, e o Tocantins vem aumentando a sua área de plantio. Ainda no início da exploração
da cultura, o Estado não experimentou os desagrados da presença da maioria das doenças e
pragas importantes da soja. No entanto, não está àquelas de importância econômica da cultura
em suas áreas, com destaque para o cancro da haste, os nematóides e a ferrugem da soja.
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A importância de seu controle é justificada pela sua presença em todas as plantas
cultivadas de importância econômica, como por exemplo: algodão, café, cana-de-açúcar,
batata, tomate, soja, mandioca, cenoura, banana, ornamentais, etc. Hoje, a maioria das
culturas comerciais de importância mundial tem sérios problemas com nematóides
(Costa, 2000).
Muitas vezes a ocorrência deste patógeno só é notada pelo produtor depois e já ter
causado grandes danos à lavoura. O grande problema é que por ser uma patógeno de solo,
de tamanho microscópico, que ataca principalmente as raízes das plantas, os sintomas
na parte aérea, muitas vezes, são discretos ou mesmo imperceptíveis, dependendo da
cultura. Pode acontecer ainda dos sintomas expressos na parte aérea das plantas serem
confundidos com os sintomas de algumas deficiências nutricionais e afins. 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.
Os métodos de controle mais recomendados para nematóides são a rotação de
culturas e o uso de cultivares resistentes. Para um controle efetivo, a um custo viável,
é necessário primeiro fazer uma amostragem de solo para se determinar a ocorrência de
nematóides na área, qual o nível populacional e quais as espécies presentes. Com base
nesses dados ainda é possível se definir um nematicida mais indicado para o controle
das espécies presentes, a dose a ser aplicada, a melhor forma e época de aplicação. No
entanto, normalmente o custo de aplicação destes produtos onera sobremaneira o custo de
produção inviabilizando o cultivo (Tihohod, 1993).
A fim de que sejam conhecidas as principais populações de fitonematóides nessa
cultura e que medidas de manejo sejam recomendadas, com isto objetivo deste trabalho é
realizar um levantamento e identificação de nematóides associados à cultura da soja nas
áreas produtoras do estado do Tocantins.
2. MATERIAL E MÉTODOS

Foram avaliadas ate o mês de julho de 2010, 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. Cada amostra recebeu um código de identificação e os
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nematóides extraídos foram fixados e armazenados no fixador para posterior identificação
dos nematóides encontrados.
A extração das amostras de solo e raiz foi realizada com o método Coolen
e D’Herde (1972) e Jenkins (1964, onde 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
deixa repousar por cerca de vinte segundos. Depois, verte-se 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 foram balanceados e centrifugados a 1750
rpm, por cinco minutos. Então, descartou o sobrenadante, acrescentou-se a solução de
sacarose (454g/L-¹) com auxilio de uma pisseta, dirigindo o jato para o fundo dos tubos,
de modo a promover ressuspensão do material sedimentado. Foi realizado mais uma
Centrifugação na mesma rotação por três minuto, passando o sobrenadante na peneira
de 500 mesh e lavando 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 foram reservados no fixador Golden para posteriormente serem
identificados e quantificados. O fixador tem como finalidade fazer a manutenção dos
nematóides em um recipiente fechado de ate 50 mL por ate dois anos.
Por fim, examina-se a suspensão ao microscópio óptico com auxílio de Placa
de Peters, onde 1 mL da suspensão é depositada e todos os nematóides presentes são
identificados e quantificados, esta segunda etapa de identificação foi realizada quase por
sua totalidade na Faculdade Católica do Tocantins, nas instalações do Laboratório de
Microbiologia, Sob a supervisão da Drª em Nematologia Fábia Silva de Oliveira .
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 01 encontra-se a identificação das cidades que enviaram amostra
de solo e raiz de diversas regiões produtoras de soja no Estado do Tocantins. Este
trabalho não seria possível se não houvesse esta colaboração tanto das instituições de
assistência técnica como ADAPEC, SEAGRO e os próprios produtores que entenderam
a importância do desenvolvimento deste trabalho que esta entre os primeiros realizados
na área de nematologia na cultura da soja no estado do Tocantins. Observando que
a cidade de Mateiros que fica ao sul do Tocantins teve o maior índice de envio de
amostras, seguida de Tupirama, Pedro Afonso e Bom Jesus do Tocantins.
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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
Brejinho de Nazaré

09
05

Campos Lindos
Centenário

01
02

Colinas

01

Guaraí

03

Itacajá
Itaperatins

02
03

Mateiros
Pedro Afonso
Rio dos Bois

42
09
01

Tupirama

16

Dentre as 18 amotras identificadas, os nematóides encontrados o gênero que
predominou foi o Helicotylenchus spp, entre outros especificados que estão identificadas
na tabela 2.
Tabela 2. Gêneros de nematóides identificados nas amostras recebidas.
Amostra
01

Município
Guaraí

Cultura
Soja

02
03

Rio dos Bois
Tupirama

Soja
Soja

04

Colinas

Soja

05

Bom Jesus do Soja
Tocantins

06

Brejinho
Nazaré

07
08
09

Itapiratins
Soja
Itapiratins
Soja
Bom Jesus do Soja
Tocantins

10

Guaraí

de Soja

Soja

Nematóides
Criconemoides
Helicotylenchus spp
Tubixaba spp
Helicotylenchus spp
Criconemoides spp
Helicotylenchus spp
Tubixaba spp
Pratylenchus brachyurus
Helicotylenchus spp
Tubixaba spp
Helicotylenchus spp
Tubixaba spp
Pratylenchus brachyurus
Criconemoides spp
Tubixaba spp
Pratylenchus brachyurus
Helicotylenchus spp
Tubixaba spp
Criconemoides spp
Helicotylenchus spp
Tubixaba spp
Criconemoides spp
Helicotylenchus spp
Tubixaba spp

Quantidade/amostra
14
02
15
02
02
08
55
04
188
21
571
02
02
121
02
14
660
03
02
03
01
02
06
13
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11
12

Mateiros
Mateiros

Soja
Soja

13

Mateiros

Soja

14

Mateiros

Soja

15

Mateiros

16

Mateiros

Soja

17

Mateiros

Soja

18

Mateiros

Soja

Outros (NCS)*
Helicotylenchus spp
Pratylenchus brachyurus
Pratylenchus spp
Vida Livre
Pratylenchus zea
Tubixaba spp
Meloidogyne
NCS
Tubixaba spp
Pratylenchus zea
Pratylenchus zea
Tubixaba spp
Meloidogyne
Vida livre
NCS
Pratylenchus zea
Meloidogyne
Pratylenchus zea
Tubixaba
Pratylenchus zea
Meloidogyne
Vida livre

07
01
04
02
02
06
02
02
01
03
01
09
02
01
09
01
06
02
23
03
17
01
07

Recentemente, a ocorrência do nematóide Tubixaba tem despontado como
importante nematóide para a soja, causando perdas significativas nos locais onde está
presente. Desta maneira, é importante o monitoramento de seu aumento populacional
nestas áreas, a fim de que medidas sejam adotadas para seu controle e que não atinjam
danos econômicos para o desenvolvimento da cultura no Tocantins.
Nas amostras processados foram encontrados gêneros comuns a solos de cultivo e também importantes fitonematóides para a cultura da soja como Pratylenchus brachyurus, Pratylenchus zea, Meloidogyne sp e Tubixaba spp.
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 devera ter continuidade neste semestre, a fim de que seja realizado o levantamento
dos gêneros de nematóides nestas áreas e técnicas de manejo do solo sejam executadas.

com as Atividades já realizadas, foi possível concluir que apartir destes
resultados mesmo preliminares, já e possível que o produtor tenha um olhar especial
para este patogeno de solo, diagnosticado na áreas de cultivo de soja, pos muitas vezes os
sintomas no campo são bem semelhantes a de algumas deficiências nutricionais, por isso
a necessidade das analises nematologicas e de fertilidade de solo.
Devido as percas econômicas na cultura da soja serem significativas, recomendase o sistema de rotação de cultura para que a densidade populacional possa diminuir ou
o uso de variedades resistente já disponíveis no mercado.
Também pode ser utilizado o controle biológico, Thicoderma (fungo de Solo),
um sistema paliativo e de uso continuo.
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1. INTRODUÇÃO
Entre os fatores que podem afetar a produtividade da cultura da mandioca,
estão as interferências causadas pelas plantas daninhas. As plantas daninhas
concorrem com a cultura, pelos fatores de produção, principalmente por água e
nutrientes, diminuindo consideravelmente a produtividade da cultura o grau dessa
competição depende das espécies, da densidade populacional e, principalmente, do
período que permanecem vegetando juntas (PERESSIN e CARVALHO, 2002). Com
isso objetivou-se avaliar a cultura da mandioca sobre a interferência de diferentes
períodos com convivência e livres das plantas daninhas, sendo cultivada em fileiras
duplas.
2. MATERIAL E MÉTODOS
Os experimentos foram conduzidos a campo, no Complexo de Ciências Agrárias
(CCA), da Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS), localizado no município
de Palmas-TO. Utilizou-se do delineamento em blocos ao acaso, 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). 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). As manivas foram obtidas de ramas de plantas da cultivar Cacau Teixeira, do
grupo das mandiocas mansas, utilizando-se o espaçamento de 0,50 m entre linhas e
0,6 m entre plantas nas linhas, com 2,0 m de intervalo entre as fileiras duplas.
1
Projeto: Desenvolvimento de Técnicas Agronômicas para a Cultura da Mandioca no Estado do Tocantins; CNPq-UNIVERSAL/UNITINS.
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As avaliações das plantas daninhas foram realizadas no final dos períodos de
convivência das plantas (50, 100, 150 e 335 dias após plantio) com a cultura da mandioca.
Nesta ocasião fizeram-se as coletas das plantas daninhas por meio de amostragem
utilizando um quadro 50 cm². As plantas daninhas presentes em cada amostragem foram
identificadas, quantificadas, seccionadas rente ao solo e levadas para estufa de circulação
forçada de (65 °C) para obtenção da matéria seca por espécie. Em ambos os experimentos
foram avaliados na ocasião da colheita (335 DAP) estande final (S), peso úmido da parte
aérea (PPA), peso das raízes (PR), matéria seca das raízes (MS), teor de amido das raízes
(TA), obtido pelo método da balança hidrostática (GROSSMANN e FREITAS, 1950)
e índice de colheita (IC). Após verificação quanto à normalidade e homogeneidade de
variâncias, os dados foram submetidos à análise de variância, e a diferença entre as
médias, foi determinada usando teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. Os resultados
de produção de raízes (PR) de mandioca foram analisados, segundo critérios de períodos
de convivência e livre de plantas daninhas, sendo submetidos à análise de regressão. Para
a escolha correta do modelo, consideraram-se aspectos de ordem teórica e de aplicação
prática. A escolha dos modelos baseou-se no fenômeno biológico, no valor do coeficiente
de determinação e na significância da análise de regressão.
Tabela 1. Descrição dos tratamentos utilizados no experimento 1 e 2. UNITINS, Palmas
–TO, 2010.
Tratamento Experimento 1
Tratamento Experimento 2
CPD1/ após 0 DAP2/
LPD3/ após 0 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
CPD após 150 DAP
LPD após 150 DAP
CPD até 335
LPD até 335
1/
convivência com as plantas daninhas; 2/dias após plantio. 3/ livre de plantas daninhas.
Com base nas curvas das equações de regressão, determinou-se o período crítico
de prevenção da interferência (PCPI). Os dados de produção de raízes, em ambos os
períodos de interferência, foram ajustados a um modelo de regressão não-linear, por meio
do programa SigmaPlot, usando o modelo sigmoidal de 4 parâmetros:
Y = y0 +a
(1+exp(-(x-x0)/b))
em que Y = a produção de raízes de mandioca (t ha-1); y0= produtividade mínima obtida
na testemunha infestada; x0 = número de dias em que ocorre 50% na redução; x = o
número de dias após o plantio da cultura; a e b são coeficientes, de modo que a é o valor
máximo menos o valor mínimo obtido na testemunha limpa e estimado pelo modelo; b
é a declividade da curva. Os limites dos períodos de interferência foram determinados
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tolerando-se perdas máximas de produtividade de raízes para o nível arbitrário a 5% em
relação ao período livre de plantas daninhas.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O número de plantas daninhas identificadas, dentro das fileiras duplas e entre as fileiras
duplas e a matéria seca de cada espécie encontram-se na figura 1. Houve predomínio na área
experimental da espécie Sida spp, que apresentou o maior número e matéria seca em todas
as épocas de coletas, exceto nas avaliações de 50 e 100 DAP para a massa seca, tanto dentro
como entre as fileiras duplas, que teve o predomínio da espécie Mimosa pudica. Os dados
da presente pesquisa sugerem que Sida spp. e Mimosa pudica podem vir a ser consideradas
espécies de grande importância na cultura da mandioca, no primeiro ciclo vegetativo, no Estado
do Tocantins.
Para as avaliações realizadas na colheita da cultura da mandioca aos 335 DAP (Tabela 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 as plantas daninhas)
e 2 (livre das plantas daninhas) e estande (S) no experimento 2. Para os resultados obtidos nos
trabalhos Gabriel Filho et al.(2000), apresentaram para o teor de amido, os melhores rendimentos
foram obtidos nos tratamentos em que a cultura permaneceu livre de interferências de plantas
daninhas. Observou-se que S, PPA e IC 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. Tolerando redução de 5% no rendimento de raízes em relação ao tratamento mantido no
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Figura 1 - Número (a,c) e matéria seca de plantas daninhas (b,d), em convivência com
a cultura de mandioca coletadas aos 50, 100, 150 e 335 dias após plantio da cultura.
UNITINS, Palmas - TO, 2010.
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limpo durante todo o ciclo. Define-se como período total de prevenção da interferência
(PTPI), 220 dias após o plantio e um período crítico de interferência (PCPI) situado
entre 44 a 220 dias após o plantio para as condições do experimento (Figura 1). No
tocante ao período à interferência, como era de se esperar, devido aos vários fatores que
também intervém no grau desta interação, os valores encontrados na literatura variam
astante. Albuquerque et al. (2008) em seus trabalhos em sistemas de plantio em fileiras
simples o período anterior à interferência (PAI) foi próximo aos 25 dias após o plantio;
o período crítico de prevenção à interferência (PCPI) encontrou-se no intervalo de 25 a
75 dias; e o período posterior à interferência (PPI) foi a partir dos 75 dias após o plantio.
Enquanto que Carvalho et al. (1990) estudando o período crítico de competição das
plantas daninhas com a mandioca no Nordeste brasileiro, no mesmo sistema de plantio,
concluíram que a mandioca deve permanecer sem competição por um período de 90 a
120 dias após a emergência. Os resultados encontrados por (JOHANNS & CONTIERO,
2006), mostraram que as perdas na produtividade de raízes na cultura ocasionadas pela
competição das plantas daninhas, em situações extremas, foram bastante expressivas,
chegando próximas a 100%. O período anterior à interferência (PAI) foi de 60 dias e o
período total de prevenção da interferência (PTPI) foi de 90 dias, indicando um período
crítico de interferência (PCPI) de 60 a 90 dias após o plantio. Os resultados apresentados
anteriormente mostram que os períodos críticos encontrados pelos diferentes autores
não são idênticos. Isto se deve, em grande parte, às diferenças ambientais em que
foram conduzidos os ensaios, as cultivares, os espaçamentos entre plantas de mandioca
e às composições específicas das comunidades das plantas daninhas (PERESSIM &
CARVALHO, 2002)
Tabela 02. Médias de estande (S), peso da parte aérea (PPA), índice de colheita (IC),
matéria seca de raízes (MS) e teor de amido (TA) do cultivar de mandioca, referentes ao
experimento 1 (convivência com as plantas daninhas) avaliadas na colheita. UNITINS,
Palmas - TO, 2010
Tratamento

CPD1/ após 0 DAP2/
CPD após 50 DAP
CPD após 75 DAP
CPD após 100 DAP
CPD após 125 DAP
CPD após 150 DAP
CPD até 335
Média
CV (%)

S
(plts.ha-1)

7334 a
4333 b
7667 a
4667 b
6000 a
4333 b
5111 b
5635 *
30,19

PPA
(kg ha-1)

11585 a
6349 b
9505 a
11655 a
7340 b
5293 b
5593 b
8188 *
31,69

IC
(%)

61,75 a
53,20 b
58,36 a
60,32 a
52,75 b
57,05 a
43,51 c
55,28 *
5,60

MS
(%)

24,28 a
25,06 a
25,69 a
23,65 a
23,93 a
23,79 a
24,59 a
24,42 ns
8,98

TA
(%)

19,63 a
20,41 a
21,04 a
19,00 a
19,28 a
19,14 a
19,93 a
19,78 ns
11,10

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.
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Tabela 03.Médias de estande (S), peso da parte aérea (PPA), índice de colheita (IC),
matéria seca de raízes (MS) e teor de amido (TA) do cultivar de mandioca, referentes ao
experimento 2 (livre das plantas daninhas) avaliadas na colheita. UNITINS, Palmas - TO,
2010
Tratamento
LPD1/ após 0 DAP2/
LPD após 50 DAP
LPD após 75 DAP
LPD após 100 DAP
LPD após 125 DAP
LPD após 150 DAP
LPD até 335
Média
CV (%)

S
(plts ha)
8000 a
8667 a
10000 a
7500 a
8833 a
8667 a
8833 a
8643 ns
15,65

PPA
(kg ha-1)
14583 a
8965 b
7806 c
8229 c
10553 b
10577 b
4729 d
9349*
21,57

IC
(%)
57,17 a
58,79 a
51,33 a
56,30 a
55,17 a
55,21 a
43,62 b
53,94 *
6,21

MS
(%)
27,03 a
26,47 a
27,52 a
26,33 a
27,24 a
27,39 a
27,74 a
27,10 ns
5,22

TA
(%)
22,38 a
21,82 a
22,87 a
21,68 a
22,59 a
22,74 a
23,09 a
22,45 ns
6,31

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.

Figura 1. Efeito de períodos de convivência com plantas daninhas alternados por períodos
com controle, sobre a produtividade de raízes (t ha-1) da cultura da mandioca, cultivadas
em fileiras duplas. UNITINS, Palmas – TO, 2010.
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1. INTRODUÇÃO
A produção do feijão caupi (Vigna unguiculata) no Estado do Tocantins ainda
é pequena para atender a demanda da população, a maior parte do feijão consumido é
proveniente do Estado do Pará e Mato Grosso.
No Tocantins o feijão caupi é produzido principalmente por pequenos produtores
que não dispõem de tecnologias para aumentar a produção, além disso, o ataque de pragas
tem contribuído para a baixa produção.
Dentre as pragas que atacam o feijoeiro, as “vaquinhas” Diabrotica speciosa e
Cerotoma arcuata (Coleoptera: Chrysomelidae) têm se destacado nos cultivos do Estado.
Os danos de C. arcuata ocorrem em duas partes da planta, nas raízes e nas folhas.
As larvas alimentam-se das raízes, nódulos e sementes em germinação (QUINTELA,
2002), assim como os adultos, podem transmitir microorganismos fitopatogênicos, como
o vírus do mosaico severo do caupi (SALAS et al., 1999).
As estratégias de manejo destas pragas são restritas ao controle químico, que
além de elevar o custo de produção também não tem sido eficiente, principalmente devido
à contínua reinfestação das áreas, em vista do seu hábito migratório.
Os inseticidas podem ser de efetiva utilidade na agricultura, se usados
corretamente, entretanto, seu emprego impróprio pode resultar, não só no controle
ineficiente de pragas e vetores biológicos de enfermidades, mas também na desnecessária
poluição ambiental (CARVALHO et al., 1984).
Assim, métodos de controle eficientes de baixo custo e impacto ambiental estão
sendo demandados por agricultores.
O sistema de lavoura consorciada pode reduzir a população de várias pragas
devido à dificuldade em encontrar seus hospedeiros, além de aumentar a incidência de
predadores (ANDOW, 1990), em alguns tipos de consórcio uma das culturas pode atuar
como cultura armadilha (BASTOS et AL., 2003).
Rish (1980) estudou a dinâmica populacional dos crisomelídeos C. ruficornis
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rogersi, D. viridula. E Acalymma em feijão, milho e abóbora em cultivos simples e
consorciados, e observou que essas espécies estiveram presentes em maior número na
monocultura do que no consórcio, quando este contou com pelo menos uma planta não
hospedeira.
Foi observado que a incidência de Cerotoma sp. Em monocultura de feijão é
maior do que em cultivo misto com milho (BASTOS et al., 2003), assim como a incidência
de insetos predadores e aracnídeos é maior no sistema consorciado (MILANEZ, 1987).
A maioria dos trabalhos publicados utiliza o feijão caupi em consórcio como
cultura isca, não havendo relatos do uso de plantas isca que objetivem diminuir os danos
causados por pragas no caupi.
Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar o potencial atrativo de espécies
vegetais para serem utilizadas em consórcio com feijão caupi no controle de C. arcuata.
2. MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado na área experimental do Complexo de Ciências
Agrárias - CCA da Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS), Palmas-TO, no
ano agrícola de 2010. O experimento foi conduzido em blocos ao acaso com cinco
tratamentos e três repetições, sendo cada parcela medindo 13,5 m2. Os tratamentos
foram: abóbora, gergelim, soja, mucuna preta e feijão caupi. A semeadura foi
realizada no dia 28 abril de 2010. Os espaçamentos utilizados foram: de 0,5m x 1,5m
para a abóbora; 0,20m x 0,60m para o gergelim; 0,20 m x 0,60 m para a soja; 0,30
x 0,15m para a mucuna preta e 0,50m x 0,50 m para o feijão caupi. Para verificar a
preferência alimentar dos adultos de C. arcuata pelas diferentes espécies vegetais,
durante a safra foi realizado seis coletas de insetos adultos semanalmente utilizando
rede entomológica. Foi testado um modelo de armadilha com 24,5cm de altura x 10
cm de largura, contendo cola adesiva nas duas faces Armadilha adesiva amarela (Bio
Trap) durante seis semanas, a partir de 20 dias após a semeadura, período em que foi
verificada visualmente a presença dos insetos. As armadilhas foram penduradas no
suporte de condução numa altura aproximada de 0,25 cm em relação à superfície do
solo. Instalaram-se em cada Parcela, uma armadilha de cor amarela. Semanalmente,
sendo posicionadas sete em bordadura e oito no centro da área. As armadilhas
foram substituídas semanalmente e inspecionadas em laboratório para proceder à
identificação do material e do número de insetos capturados.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pode-se verificar que quando os insetos foram coletados com rede
entomológica foi encontrado um número maior de adultos de C. arcuata no feijão
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caupi e na soja do que na abóbora, mucuna e gergelim, também foi verificado a
presença destes insetos no feijão caupi somente aos 20, 27 e 41 dias após a semeadura
(DAS).
Quando os insetos foram capturados com armadilha amarela pode-se
verificar sua presença somente no feijão caupi, soja e gergelim, sendo encontrado
maior número de insetos no feijão caupi aos 48 dias após a semeadura (DAS), no
gergelim aos 27 e 41 DAS e na mucuna preta aos 55 DAS.
Santos et al. (2007), também verificaram maior captura de vaquinhas por
armadilhas amarelas quando comparas a armadilhas de cor azul.
A preferência de adultos de C. arcuata por feijão caupi e abóbora também
foi verificada em laboratório por Strieder et. al, 2009, entretanto Nava e Parra
(2002), apontaram um índice de preferência alimentar maior para abobora do que
para caupi, isto pode ser explicado, em parte, por serem populações de C. arcuata da
região Sudeste, onde não se cultiva caupi, portanto, bem diferentes, das populações
da região Norte e Nordeste, onde a cultura é cultivada em grandes áreas. Sendo que
C. arcuata é a espécie.
Predominante do local de estudo, as armadilhas adesivas de coloração
amarela são ótimas ferramentas para a detecção e acompanhamento da flutuação
populacional de vaquinhas nas áreas de produção. Através do estudo de flutuação
populacional das vaquinhas, pelo uso de armadilhas adesivas, o produtor poderá
estabelecer o período correto de aplicações para a praga.

Figura 1. Número de adultos de Cerotoma arcuata capturados por rede entomológica,
Palmas, TO. (DAS- dias após a semeadura).

47

Figura 2. Número de adultos de Cerotoma arcuata capturados por armadilhas amarela
tipo Bio Trap, Palmas, TO. (DAS- dias após a semeadura).
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1. INTRODUÇÃO
Um dos fatores limitantes da produtividade e sustentabilidade da pecuária
brasileira é baixafertilidade natural dos solos, juntamente com o manejo podem acentuar
a deficiência de nutrientes,especialmente o nitrogênio. O aumento do suprimento de
N no solo, melhora da produtividade dasforrageiras, e pode ser obtido pela aplicação
de fertilizantes nitrogenados ou pela fixação biológica doN atmosférico, uma vez que
as leguminosas possuem essa capacidade (GILLER & CADISCH, 1995).O N fixado
pelas leguminosas contribui para o sistema de produção, pois melhora a qualidade da
dieta(LEOPOLDINO, 2000) e aumenta a produção animal (EUCLIDES et al., 1998).
As leguminosas são capazes de fixar quantidades de N que contribuem na
melhoria dafertilidade do solo e no aumento da produção de forragem. Em estudo para
avaliar o efeito dareciclagem de N em pastagem consorciada de B. decumbenscom
Calopogoniummucunoides, aleguminosa reciclou 63 kg/ha/ano de N, resultando em
aumentos na disponibilidade de N para agramínea e no teor de proteína bruta da
forragem disponível (SEIFFERT et al., 1985). Boddeyet al.(1996) também constataram
que a consorciação de Andropogongayanuscom Stylosanthesspp.proporcionou à
pastagem 67 a 117 kg/ha de nitrogênio.O fracasso na adoção e utilização de pastagens
consorciadas, em geral, é atribuído à baixapersistência das leguminosas nas pastagens,
o que está associado à quase ausência de germoplasmaperfeitamente adaptado às
condições edafoclimáticas brasileiras, à falta de técnicas de manejoespecíficas ou
eficientes para essas pastagens e à adubação inadequada (LEITE & EUCLIDES, 1994).
Trabalhos citados por Barcellos & Vilela (1994) demonstraram a boa persistência
decultivares de Stylosanthesguianensissob pastejo. Segundo esses autores, esta
espécie apresentaretenção de folhas durante a seca, constituindo-se boa fonte de
forragem.
O presente trabalho tem por objetivo avaliar o desempenho produtivo, a
produtividade eo valor nutritivo de leguminosas forrageiras no estado do Tocantins.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no Centro Agrotecnológico de Palmas
- TO, no períodoprimavera-verão (estação chuvosa).O delineamento adotado,
foi o DBC, com quatro repetições tendo como tratamentos as espéciesde do
Calopogônio (Calopogoniummuconoides), Estilosantes (Stylosanthessp.) e Labe-Labe
(Lablabpurpureum L. Sweet). As parcelas possuíam tamanho de 20,0 m², totalizando
uma área de 240 m².O preparo da área foi realizado com uma aração, duas gradagens
e sulcamento. Após o preparoda área foi realizada a semeadura. Para a semeadura,
adotou-se as densidades de plantio de 40plantas.m-1, com sulcos espaçados em 0,5 m
para o Clopogônio, 10 plantas.m-1, com sulcos espaçadosde 0,2 m para o Estilozantes
e de 8 plantas.m-1, com sulcos espaçados de 0,5m para o Labe-Labe. Adeterminação
da fitomassa ocorreu, quando as plantas apresentavam aproximadamente 50% das
floresabertas, cortando-as a 0,05 m acima da superfície do solo. As plantas coletadas
foram pesadas para adeterminação de fitomassa aérea fresca. Logo após foram retiradas
sub-amostras de cada tratamento,para serem pesadas e acondicionadas em sacos de papel
e colocada em estufas de ventilação forçada, à55 °C, permanecendo por 96 horas, para
determinação da produção de massa seca aérea. Após adeterminação da massa seca as
amostras foram moídas em moinho analítico, e o material obtido damoagem das plantas
foi utilizado para a determinação do teor de N, proteína bruta e fibra emdetergente neutro
(FDN). A determinação de N foi realizada através da digestão sulfúrica e destilaçãoem
Kjeldahl conforme. O teor de proteína bruta (PB) foi estimado por meio da multiplicação
dosresultados da análise de N total pelo fator 6,25.
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, e as médias foram
comparadas pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos na quantificação de fibra em detergente neutro mostram
que a média doLab-Lab foi superior, as demais leguminosas, enquanto a média de fibra
em detergente ácido doEstilozantes foi inferior (Tabela 1). A literatura apresenta uma
grande variação nos teores de FDN emleguminosas forrageiras tropicais. Nascimento &
Silva (2004), encontraram valores de FDN próximosaos deste trabalho para o Labe-Labe
e o Calopogônio, 68,55% e 65,22% respectivamente. Silva et al.2009, observou valores
inferiores de FDN em plantas de Estilozantes. Segundo Mertens (1989), oFDN representa
os constituintes de baixa degradação dos alimentos, o que mostra que estasleguminosas
podem ser uma boa alternativa como volumoso para alimentação animal.Para os
teores de nitrogênio total e proteína bruta nos tecidos das forrageiras, destacou-se
comomelhor o estilozantes conforme mostrado na (Tabela 1). O teor de nitrogênio total,
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para as trêsleguminosas avaliadas foi considerado relativamente baixo, provavelmente
influenciado pelascondições de clima e solo do experimento, fato também constatado
por (NASCIMENTO & SILVA,2004). O teor de proteína obtido no Estilozantes quando
comparado ao encontrado em gramíneas,mostra-se bastante superior. Santos et al.,
(2003), em trabalhos com diferentes tipos de capins paraalimentação animal obteve como
maior teor de PB 10,2% em P. purpureumcv. Pioneiro. Issodemonstra que a associação de
leguminosas a gramíneas, pode ajudar no aumento de proteína nasforragens.

A produção de biomassa fresca houve diferença (p<0,05), a melhor leguminosa
foi o Labe-Labe, produzindo 18.132,50 kg/ha de matéria verde (Figura 1), quase dez
toneladas a mais que oCalopogônio que foi o segundo melhor tratamento, dentre as
espécies avaliadas o Estilozantes foi àpior forrageira produzindo apenas 5.150,00 kg/
ha de forragem fresca. As diferenças na fitomassadestas plantas possivelmente estão
relacionadas com o porte da planta, e com o ciclo vegetativo, umavez que o Labe-Labe
possui porte aéreo e ciclo vegetativo maior que o Estilozantes e o Calopogônio(VILELA,
1998).Na avaliação da biomassa seca, deve-se dar destaque a produção de 4.571,80 kg/ha
do Labe-Labe, sendo bem superior ao Estilozantes e ao Calopogônio (Figura 1).
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Os valores de massa seca doLabe-Labe e do Calopogônio são semelhantes
aos obtidos por (NASCIMENTO & SILVA, 2004), oteor de matéria seca nas plantas
de Estilozantes assemelhou-se ao encontrada por (SILVA et al., 2009).Nas condições da
realização do trabalho pode-se observar que o Labe-Labe, dentre as espéciesavaliadas foi
a que produziu maior biomassa e maiores valores de FDN devido ao seu períodovegetativo
ser mais longo que as demais. Os valores proteicos das três leguminosas foramrelativamente
baixo quando comparado a outros trabalhos, provavelmente por limitações de solo eclima.
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1. INTRODUÇÃO
A mandioca (Manihot esculenta Crantz.), espécie de origem americana mais
precisamente brasileira, expandiu-se da América Latina e para o Continente Africano e
Asiático (FUKUDA et al., 2006). Dentre os diversos fatores que devem ser considerados na
escolha de uma variedade para plantio, três merecem maior destaque: primeiro a finalidade
da exploração; segundo a duração do ciclo da variedade e terceiro as características edafoclimáticas do local do plantio (CENTEC, 2004). Este trabalho teve como objetivo de
avaliar a influência da época de colheita sobre características agronômicas de mandioca
de mesa, além de, realizar avaliações quanto à caracterização botânica visando selecionar
àquelas que melhor se adaptem as condições ecológicas da região nas de Palmas-TO.

2. 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 consumo “in natura” mesa (Cacau Teixeira, Rosinha, 979, 982, 753) nas parcelas, e

1
Projeto: Variedades de Mandioca e Desenvolvimento de Técnicas Agronômicas para o cultivo dessa cultura no Estado do Tocantins; CNPq-SECT-UNITINS.
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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, 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 realizou-se 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 da colheita foram realizadas as
seguintes avaliações: A caracterização morfológica foi realizada conforme metodologia
adotada por (FUKUDA e GUEVARA (1998). Descritores Agronômicos - a) Altura da
Planta (AP), b) Altura da Primeira Ramificação (APR), c) Níveis de ramificações (NR),
d) Comprimento das raízes (CR), e) Diâmetro das raízes (DR), f) Peso da parte aérea da
planta (PPA), g) Peso das raízes tuberosas (PR), h) Índice de colheita (IC) de acordo com
a fórmula:
IC=Peso de raízes/Peso de raízes + peso da parte aérea × 100, i) Determinação da matéria
seca das raízes tuberosas (MS) com base na fórmula proposta por GROSSMANN e
FREITAS (1950): MS = 15,75 + 0,0564 R, sendo R o peso de 3 Kg de raízes em água,
j) Porcentagem de amido das raízes tuberosas (TA): foi determinada a porcentagem de
amido das raízes tuberosas calculada, subtraindo-se do teor de matéria seca constante 4,65
(GROSSMANN e FREITAS, 1950), k) Determinação do rendimento de farinha (RF):
rendimento de farinhas, calculada através da equação Y=2,56576+0,0752613564*X,
onde Y representa porcentagem de farinha e X o peso de 3Kg de raízes em água, obtida
pelo método da balança hidrostática (FUKUDA e CALDAS, 1987). Após verificação
quanto à normalidade e homogeneidade de variâncias, os dados obtidos para S, PPA, PR,
AP, APR, NR, E, CPEC, CLM, CR, DR, MS, TA e IC e RF foram submetidos à análise
de variância, e a diferença entre as médias, foi determinada usando teste de Duncan a 5%
de probabilidade.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observou-se, pelos resultados apresentados na Tabela 1, que os cultivares
estudados diferem morfologicamente em praticamente quase todos os caracteres avaliados,
exceto no Hábito de Crescimento e Sinuosidade do Lóbulo que se descreveu como reto
e liso respectivamente em todos os cultivares. Por descritores morfológicos entende-se
toda característica que permite identificar e diferenciar facilmente os acessos no campo,
geralmente possui alta herdabilidade e se expressam em todos os ambientes (Jimenez,
1994 citado por FUKUDA e GUEVARA, 1998).
Tabela 1 - Caracterização morfológica de cinco variedades de mandioca usando
metodologia segundo Fukuda e Guevara (1998). Palmas-TO, 2010
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Características
Morfológica
Cor externa do caule
Cor do córtex do caule
Cor do pecíolo
Cor da folha
desenvolvida
Número de lóbulos
Hábito de crescimento
de caule
Morfologia do lóbulo
Hábito de ramificação
Sinuosidade do lóbulo
Tipo de Planta
Florescimento
Cor externa da raiz
Cor da polpa da raiz
Cor do córtex da raiz

Cacau Texeira

Rosinha

Verde Amarelado
Verde Claro
Verde
Avermelhado
Verde Escuro

Laranja
Amarelo

4
Reto
Lanceolada
Tricotômico
Liso
Quarda sol
Floresceu
Marrom Claro
Branca
Rosado

753

979

982

Verde Claro

Prateado
Verde Claro
Verde
Amarelado
Verde Escuro

Laranja
Amarelo
Verde
Avermelhado
Verde Escuro

Verde Amarelo
Verde Claro
Verde
Avermelhado
Verde Escuro

3

4

5

5

Reto
Elíptica
lanceolada
Tricotômico
Liso
Quarda-sol
Floresceu
Marrom Claro
Branca
Rosado

Reto
Oblongo
Lanceolada
Dicotômico
Liso
Compacta
Floresceu
Amarelo
Creme
Amarelo

Reto

Reto

Lanceolada

Reta ou linear

Dicotômico
Liso
Cilíndrica
Floresceu
Marrom Claro
Branca
Amarelo

Ereto
Liso
cilíndrica
Floresceu
Amarelo
Creme
Amarelo

Vermelho

Observa-se nas Tabela 2, 3 e 4 nos quais são apresentados os resultados
da análise de variância das características avaliadas nas variedades de mandioca.
Observa-se pela Tabela 5 que as fontes de variação variedades e épocas de colheita
foram estatisticamente significativa somente para o diâmetro das raízes.
Na Tabela 5, observa-se que aos 08 meses as variedades estudadas apresentaram
o diâmetro das raízes semelhantes não se diferindo estatisticamente entre si, enquanto
que aos 10 e 12 meses as variedades 979 e Cacau Teixeira apresentaram o diâmetro das
raízes maiores.
Tabela 2 - Resumo da análise de variância e coeficientes de variação de estande final
(S), peso úmido da parte aérea (PPA), peso das raízes (PR), altura da planta (AP) e altura
da primeira ramificação (APR). Palmas –TO
QUADRADOS MÉDIOS
F.V

G.L

Blocos
Variedade (V)
Erro a
Épocas de Colheita (E)
Interação VxE
Erro b

2
4
8
2
8
20

C.V (%) V
C.V (%) É

S
(cm)

PPA
(t ha-1)

PR
(t ha-1)

AP
(cm)

APR
(cm)

1,69
5,14
4,97
1,75
1,54
3,80

12,34
26,30
33,99
8,10
5,03
9,14

11,84
46,86
30,65
13,87
4,75
15,94

141,76
7244,67
1107,95
182,82
232,41
270,94

79,41
687,67
973,72
1,91
86,17
145,08

26,80
23,49

69,30
35,94

63,70
45,94

22,18
10,97

37,99
14,66

*Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F.
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Tabela 3 - Resumo da análise de variância e coeficientes de variação de níveis de
ramificação (NR), entrenó (E), comprimento do pecíolo (CPEC), comprimento do
Lóbulo médio (CLM) e comprimento de raiz (CR). Palmas –TO
F.V

G.L

Blocos
Variedade (V)
Erro a
Épocas de Colheita (E)
Interação VxE
Erro b
C.V (%) V
C.V (%) É

2
4
8
2
8
20

QUADRADOS MÉDIOS
E
(cm)
0,12
0,14
0,19
0,12
0,08
0,05
22,17
10,99

NR
0,03
0,22
0,15
0,05
0,05
0,04

*Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F.

CPEC
(cm)
17,62
91,97
28,88
1,48
2,46
5,80
44,36
19,89

CLM
(cm)
5,16
37,97
5,77
0,82
0,93
1,65
24,42
13,04

CR
(cm)
4,69
25,86
20,78
73,53
16,66
12,77
16,15
12,65

Tabela 4 - Resumo da análise de variância e coeficientes de variação de diâmetro da
raiz (DR), matéria seca (MS), Porcentagem de amido (TA), índice de colheita (IC),
rendimento de farinha (RF). Palmas –TO
F.V

G.L

Blocos
Variedade (V)
Erro a
Épocas de Colheita (E)
Interação VxE
Erro b
C.V (%) V
C.V (%) É

2
4
8
2
8
20

QUADRADOS MÉDIOS
DR
MS
(mm)
(%)
45,67
1,13
228,56
21,14
48,82
8,62
6,60
0,07
40,21*
1,50
13,08
1,30
9,20
3,57

*Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F.

TA
(%)
1,13
21,14
8,62
0,07
1,50
1,30
10,76
4,18

IC
(%)
4,03
77,50
45,73
32,02
32,91
24,14
13,52
9,82

RF
(%)
2,00
37,65
15,35
0,13
2,68
2,31
16,22
6,30

Tabela 5 - Médias de diâmetro das raízes (DR mm) em três épocas de colheita de cinco
variedades de mandioca destinadas a mesa. Palmas-TO, 2010
Épocas de Colheita

Variedades
08 meses –
Outubro
753
982
Rosinha
979
Cacau Teixeira

35,1
33,1
37,0
35,7
37,4

a*
a
a
a
a

10 meses –
Dezembro
30,6
28,4
31,9
36,8
45,3

b
b
b
ab
a

12 meses Fevereiro
29,7
29,5
28,8
38,7
45,5

b
ab
b
ab
a

*Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente a 5% de probabilidade pelo teste de
Duncan.
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Na Tabela 6 e 7, observa-se, pelos resultados apresentados, que as variedades de mandioca
estudadas não apresentaram diferença estatística entre si nas características avaliadas.
Tabela 6 - Média dos valores de Estande final (S), Peso da Parte aérea da Planta (PPA),
Peso da Raiz (PR), Altura da Planta (AP), Altura da Primeira Ramificação (APR), Níveis
de Ramificação (NR), Entrenó (E) e Comprimento do Pecíolo (CPEC) das variedades de
mandioca. Palmas – TO, 2010
Variedades

S
(cm)

PPA
(t ha-1)

PR
(t ha -1)

AP
(cm)

APR
(cm)

NR

E
(cm)

CPEC
(cm)

753
982
Rosinha
979
Cacau
Teixeira

9,11 a*
8,55 a
7,22 a
8,77 a
7,88 a

6,76 a
8,2 a
6,91 a
9,36 a
10,81a

7,42 a
7,28 a
6,51 a
10,49 a
11,73 a

112,31 a
134,71 a
147,34 a
177,38 a
178,43 a

68,47 a
80,1 a
84,82 a
92,05 a
85,2 a

2,13 a
2,31 a
2,55 a
2,36 a
2,43 a

2,01 a
2,08 a
1,84 a
2,14 a
1,91 a

8,87 a
10,84 a
17,35 a
12,44 a
11,04 a

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

Tabela 7- Média dos valores de Comprimento do Lóbulo Médio (CLM), Comprimento
da Raiz (CR), Diâmetro da Raiz (DR), Matéria Seca de Raízes (MS), Teor de Amido
(TA), Índice de Colheita (IC) e Rendimento de Farinha (RF) das variedades de mandioca.
UNITINS. Palmas – TO, 2010
Variedades

CLM
(cm)

CR
(cm)

DR
(mm)

753
982
Rosinha
979
Cacau T.

7,1 a*
9,04 a
12,66 a
10,68 a
9,68 a

30,95 a
27,0 a
27,0 a
28,81 a
27,38 a

31,79
30,31
32,55
37,05
42,69

MS
(%)

a
a
a
a
a

30,73
29,86
32,82
32,93
33,30

a
a
a
a
a

TA
(%)

IC
(%)

RF
(%)

26,08 a
25,21 a
28,17 a
28,28 a
28,65 a

52,19 a
46,92 a
46,86 a
53,04 a
51,01 a

22,55 a
21,39 a
25,34 a
25,49 a
25,98 a

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

Em relação às épocas de colheita para todas as características estudadas nas
variedades de mandioca (Tabelas 8 e 9) não diferiram nas três épocas de colheita (08, 10
e 12 meses).
Tabela 8 - Média dos valores de Estande final (S), Peso da Parte aérea da Planta (PPA),
Peso da Raiz (PR), Altura da Planta (AP), Altura da Primeira Ramificação (APR), Níveis
de Ramificação (NR), Entrenó (E) e Comprimento do Pecíolo (CPEC) das variedades de
mandioca em três épocas de colheita. Palmas-TO, 2010
Épocas de colheita
S
(meses após plantio)
(cm)
08 meses -outubro
8,6 a*
10 meses – dezembro 8,4 a
12 meses - fevereiro 7,93 a

PPA
(t ha-1)
9,20 a
7,75 a
8,27 a

PR
AP
(t ha –1)
(cm)
9,80 a 152,08 a
8,11 a 152,02 a
8,15 a 146,00 a

APR
(cm)
81,80 a
82,51 a
82,07 a

NR
2,42 a
2,35 a
2,30 a

E
(cm)
2,07 a
1,90 a
2,02 a

CPEC
(cm)
11,77 a
12,16 a
12,39 a

*Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente a 5% de probabilidade pelo

teste de Duncan.
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Tabela 9 - Média dos valores do Comprimento do Lóbulo Médio (CLM), Comprimento
da Raiz (CR), Matéria Seca das Raízes (MS), Teor de Amido (TA), índice de Colheita
(IC), Rendimento de Farinha (RF) das variedades de mandioca em três épocas de colheita.
Palmas-TO, 2010
Épocas de colheita
(meses após plantio)
08 meses -outubro
10 meses – dezembro
12 meses - fevereiro

CLM
(cm)

CR
(cm)

MS
(%)

TA
(%)

IC
(%)

RF
(%)

9,83 a*
10,08 a
9,61 a

30,63 a
27,78 a
26,27 a

31,87 a
31,90 a
32,01 a

27,22 a
27,25 a
27,36 a

51,25 a
50,37 a
48,39 a

24,08 a
24,12 a
24,26 a

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

Com isso conclui-se que as variedades de mesa diferiram morfologicamente em
praticamente quase todos os caracteres avaliados tanto da parte aérea como raiz. Com
relação aos caracteres agronômicos não observou diferença estatística entre as variedades
estudadas, com isso pode-se expor que as variedades estudadas podem ser colhidas
precocemente. Observando que nas épocas de colheita aos 10 e 12 meses as variedades
979 e Cacau Teixeira apresentaram o diâmetro das raízes maiores.
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1. INTRODUÇÃO
As macrófitas aquáticas são amplamente reconhecidas por desempenharem
importante papel nos ecossistemas aquáticos continentais, pois apresentam diferentes
estruturas morfológicas e funções relacionadas a cada espécie (Camargo et al., 2003). A
simples presença das macrófitas aquáticas gera sítios de alimentação, abrigos, locais de
ovoposição tanto para os invertebrados aquáticos e semi-aquáticos, como para os peixes
(Masifwa et al., 2001; Pelicice et al., 2005). Além disso, as macrófitas aquáticas podem
alterar de forma significativa os aspectos físico-químicos das águas que se encontram,
funcionando como compartimento estocador e exportador de nutrientes para a coluna de
água (Esteves, 1988).
A definição de plantas aquáticas ou macrófitas aquáticas é assunto bastante
controverso, variando entre autores (Pott e Pott, 2000). No geral consideram aquáticas
a planta cujas partes fotossinteticamente ativas estão permanentemente ou por alguns
meses cada ano, submersas ou flutuantes e que são visíveis a olho nu (Cook, 1974 e
Irgang & Gastal Jr., 1996).
De acordo com o seu hábito (morfologia e modo de crescer) considerado em
relação a superfície da água, as macrófitas aquáticas são classificadas em sete forma de
vida ou forma biológica, conforme estabelecido por Irgang et al. (1984) a saber: Anfíbias;
Emergentes; Flutuante fixa; Flutuantes-livre; Submersa fixa; Submersa livre e Epífita.
As macrófitas aquáticas que proliferam de forma desorganizada nos reservatórios
e rios podem provocar vários problemas, como: acúmulo de lixo e outros sedimentos,
proliferação de vetores de doenças, dificuldades na navegação e prejuízos ao turismo e
pesca. Essas plantas afetam o transporte de cargas das hidrovias, dificultando as rotas
de navegação, além de prejuízos as usinas hidrelétricas na geração de energia, o que
incrementa os custos de manutenção (Marcondes & Tanaka, 1997).
Entretanto, se para algumas regiões os estudos sobre as macrófitas aquáticas
tenham se multiplicado, para outras, existem uma lacuna desse conhecimento. Neste
contexto, enquadra-se o estado do Tocantins, onde estudos sobre macrófitas aquáticas,
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ainda são bastante incipientes, tendo sido iniciado recentemente, após a formação de
reservatórios de usinas hidrelétricas (UHEs), especialmente a de Lajeado, onde ocorreu
expressiva proliferação dessas plantas. Especificamente sobre as macrófitas aquáticas do
estado do Tocantins, Lolis (2008) realizou estudos avaliando biomassa, composição da
comunidade e riqueza de espécies.
Deste modo, o levantamento das macrófitas aquáticas é importante, pois permite
verificar o grau de infestação das diferentes espécies e a distribuição destas nos corpos d’água. A
partir desses dados, decisões podem ser tomadas a respeito da maneira mais correta de interagir
com essas plantas, desde um simples monitoramento de ocupação e distribuição dessas espécies
dentro de um sistema aquático, até uma prática de controle (Martins et al., 2003).
Assim, o presente trabalho tem como objetivo gerar conhecimento sobre a
composição florística, estrutura e dinâmica de comunidade de macrófitas aquáticas em
ambientes lênticos na porção central do Tocantins.
2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Área de estudo
O estudo foi realizado no ribeirão São João, um dos tributários do rio Tocantins.
O sítio de amostragens foi implantado na área do Centro Agrotecnológico de Palmas,
situado nas proximidades da foz do ribeirão São João ao rio Tocantins, no município de
Palmas, Tocantins, coordenadas: UTM 22 L 788785 E e 8847969 S.
Em decorrência da formação do reservatório da Usina Hidrelétrica de Lajeado
(UHE Lajeado), o ribeirão São João apresenta características lênticas, com diferentes
níveis de infestação por comunidades de macrófitas aquáticas.
2.2. MATERIAL E MÉTODOS
Para a avaliação da estrutura da comunidade e abundância relativa, foram
estabelecidos transectos ao longo dos bancos de macrófitas aquáticas, partindo-se da
margem para o centro do ribeirão. Um quadrado de tubo PVC de 0,50 x 0,50 cm foi
lançado a cada dois metros e a presença e abundância relativa de cada espécie foram
anotadas. Para determinar a abundância relativa foi atribuído um valor de cobertura para
cada espécie, que variou de 1 (menor valor) a 5 (maior valor), sendo: 1 = 1-20% cobertura;
2 = 21-40% cobertura; 3 = 41-60% de cobertura; 4 = 61-80 % de cobertura e 5 = 81-100%
de cobertura. Outras espécies de macrófitas aquáticas que não ocorreram nos transectos,
porém estavam presentes no ambiente de estudo também foram registradas e inseridas na
listagem florística.
Para a determinação da riqueza de espécies, todo o local de estudo foi vistoriado
a pé e as anotações feitas em fichas de campo. As espécies de macrófitas submersas foram
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vistoriadas com o auxilio de um rastelo.
Todas as plantas foram coletadas conforme procedimentos estabelecidos por
(Fidalgo & Bononi, 1989). As plantas prensadas foram encaminhadas ao Herbário da
Fundação Universidade do Tocantins (HUTO), onde permaneceram em estufa a 70°C até
atingirem peso constante. Após esse procedimento, as plantas foram identificadas através
de chaves de identificação taxonômica e outras literaturas especializadas.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o estudo foram registradas 14 espécies de macrófitas aquáticas, divididas
em sete famílias botânicas. Na Tabela 1 estão listadas as espécies registradas no presente
estudo, organizada em ordem alfabética de família e de espécies.
Quanto as formas de vida (Irgang et al., 1984) as plantas emergentes foram as mais
representativas contribuindo com nove espécies, seguida da forma anfíbia representadas
por duas espécies (Tabela 1).
Tabela 1: Espécies de macrófitas aquáticas registradas no ribeirão São João, Palmas,
Tocantins
FAMÍLIA/ESPÉCIE
Alismataceae
Sagittaria guyanensis Kunth

FORMA DE VIDA
Flutuante fixa

Cabombaceae
Cabomba furcata Schult & Schult. F.

Submersa fixa

Cyperaceae
Cyperus esculentus L.

Anfíbia

Cyperus luzulae (L.) Retz

Emergente

Fuirena umbelata Rottb.

Emergente

Oxycaryum cubense (Poepp. & Kunth) Lye

Epífita/Emergente

Lomariopsidaceae
Nephrolepsis sp.

Emergente

Onagraceae
Ludwigia lagunae (Morang)

Emergente/Anfíbia

Ludwigia leptocarpa (Nutt.) Hara

Emergente

Ludwigia longifolia (DC) Hara

Emergente

Ludwigia rigida (Miq.) Sandw.

Emergente

Poaceae
Brachiaria sp.

Emergente

Panicum sp.

Emergente

Salvinaceae
Salvinia auriculata Aubl.

Flutuante livre

Foram estabelecidos 14 transectos, distantes cinco metros entre si. Foi observada
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uma pequena variação no número de espécies, sendo os transectos 6, 13 e 14 com menor
riqueza (n = 3) e os transectos 4 e 12 os com maior riqueza (n = 6). Mas em média, a
riqueza nos transectos foi de 4,2 espécies (Figura 1).
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Figura 1: Riqueza de espécies de macrófitas aquáticas no ribeirão São João, Palmas, TO.
A abundância relativa das espécies foi obtida através dos valores das espécies
dentro de cada quadrado. Para se fazer uma melhor leitura dos resultados, foi feita uma
média dos valores de abundância de cada espécie para cada distância da margem. Desta
forma foi possível observar a distribuição das espécies de macrófitas aquáticas ao longo
dos transectos e como estas se comportaram até o ponto mais distante da margem (Figura
2).
Oxycaryum cubense foi a espécie com maior abundancia relativa, chegando ao
pico de valor 5 aos 10 metros de distancia da margem. Os valores a 6, 8 e 12 metros de
distancia foram altos (valor = 4), diminuindo a sua abundância nas extremidades dos
bancos e chegando a valor = 1 aos 18 metros de distancia da margem. Esses resultados
indicam que O. cubense obteve melhor crescimento entre 5 e 13 metros distantes da
margem.
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Figura 2: Média da abundância relativa de espécies de macrófitas aquáticas no ribeirão
São João, Palmas, TO.
A espécie Cabomba furcata, planta submersa fixa, ocorreu desde a margem até 12
metros de distancia da margem. Assim, sua abundância relativa teve valor 2 até 8 metros
distantes da margem, diminuindo para valor = 1 aos 10 e 12 metros, desaparecendo no
quadrado posterior.
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Para Brachiaria sp a maior valor de abundancia foi observado na margem (valor
= 2), diminuindo para valor = 1 aos 2 metros de distancia e mantendo a mesma abundancia
até os 6 metros distantes da margem. A partir dos 8 metros de distancia não foi mais
encontrado nenhum individuo desta espécie.
A espécie flutuante livre Salvinia auriculata foi encontrada em baixos valores de
abundância relativa. Até os 10 metros de distância da margem a abundância relativa desta
espécie foi de valor = 1, excetuando-se aos 2 metros de distancia que não foi observado
nenhum indivíduo.
A menor abundância relativa foi do gênero Nephrolepsis sp que ocorreu somente
aos 6 e aos 10 metros de distancia da margem, com valor = 1. As espécies Ludwigia
leptocarpa e Ludwigia longifolia são plantas emergentes e ocorrem principalmente em
locais com pouca profundidade. Nos transectos as duas espécies foram registradas até
aproximadamente 12 metros de distancia da margem, com baixo valor de abundância
(valor = 1). Após essa distancia as duas espécies não foram mais registradas.
Com relação à freqüência das espécies, verificou-se que a espécie O. cubense foi
a mais comum nos pontos amostrados. Sua presença foi acima de 70% nos quadrados,
enquanto Nephrolepsis sp. apresentou freqüência menor que 10% (Figura 3). Cabomba
furcata, L. leptocarpa e L. longifolia apresentaram valores próximos a 30% de freqüência.
Já Brachiaria sp. e S. auriculata apresentaram freqüência menor que 20%.
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Figura 3: Freqüência de espécies de macrófitas aquáticas no ribeirão São João, Palmas,
TO.
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1. INTRODUÇÃO
A polinização é um serviço ambiental de grande relevância para a
manutenção da integridade dos ecossistemas e para a sustentabilidade da
agricultura, necessitando assim, haver maior atenção no manejo agrícola
e nas ações conservacionistas. O déﬁcit de polinização resulta em perdas de
produtividade e de qualidade dos produtos agrícolas (COPOBIANCO, 2006).
Segundo Reis (2003), a polinização é um dos processos mais iterativos
existentes entre plantas e animais. A grande maioria das espécies de plantas
com flores, várias compondo a dieta humana e de muitos animais domesticados,
depende de polinizadores animais para se reproduzir, especialmente insetos.
Segundo Silberbauer-Goottsberger e Gottsberger (1988, apud D’ ÁVILA
E MARCHINI, 2008) nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais,
cerca de 75% das espécies de plantas do Cerrado são polinizadas de forma
exclusiva, primária ou secundariamente por abelhas.
Vale destacar que a polinização é um serviço essencial nos ecossistemas
que dependem em grande parte da simbiose entre a espécie a ser polinizada e
o polinizador. Assim como, em cultivos agrícolas a polinização constitui-se em
um fator fundamental de produção. Dessa maneira, polinizadores são essenciais
para diversidade de dieta e para a manutenção dos recursos naturais (MMA,
2006). Neste sentido, o conhecimento das espécies que compõem a fauna e a
flora de uma determinada região é importante para a descoberta dos recursos
naturais nela disponíveis. Sabe-se que as abelhas são consideradas os principais
polinizadores em diferentes ecossistemas temperados e tropicais.
Assim, neste trabalho, objetivou-se identificar as plantas visitadas por
abelhas em
uma área de cerrado stricto sensu, no município de Palmas/TO, visando contribuir
para o conhecimento da flora apícola do cerrado tocantinense.
2. MATERIAL E MÉTODOS
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O estudo foi realizado em uma área de cerrado stricto sensu no Complexo
de Ciências Agrárias (CCA) no município de Palmas, Tocantins, coordenadas:
UTM 22L 0788936/8850853, altitude de 226m (oeste) e 22L 0789270/8850668
com altitude de 232m (leste) na Sub-bacia do Ribeirão São João, um dos
tributários do Rio Tocantins. Para a identificação da flora apícola foi estabelecido
uma parcela de 439 m2 x 20 m2, totalizando 8,7 Km2, sendo realizado o censo
das plantas lenhosas com circunferência ao nível do solo igual ou superior a 15
centímetros (FELFILI et al., 2005). Em campo, foram levantadas as seguintes
informações sobre a planta: nome popular, nome científico e família botânica;
número de ocorrência; estádio fenológico; porte e presença de abelhas visitantes.
Em cada levantamento foram coletadas espécies vegetais férteis visitadas pelas
abelhas. Para a coleta e herborização da flora apícola foi seguida a metodologia
usual em coletas botânicas (FIDALGO & BONONI, 1989; MORI et al., 1989).
A identificação taxonômica do material foi feita no Herbário HUTO (Herbário
da Universidade do Tocantins). Para a composição da listagem florística foi
seguido o sistema de classificação de Cronquist (1988). Aplicou-se o Índice de
Similaridade de Sφrensen (MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG, 1974) para
comparação do cerrado do presente estudo com cerrados de outras regiões.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram amostradas 509 plantas lenhosas, com 62 espécies, distribuídas em
32 famílias da flora fanerogâmica (Tabela 1). Esta riqueza de espécies é bastante
expressiva, quando comparada com estudos realizados entre as localidades. Na
região sul do estado do Tocantins, (TSCHOEKE et al., 2009), encontrou 44
espécies distribuídas em 22 famílias, enquanto no Mato Grosso do Sul (VIEIRA
et al., 2008) encontrou 49 espécies pertencentes Tabela 1: Espécies vegetais
registradas no cerrado stricto sensu na área da Sub-bacia ribeirão São João,
Palmas, Tocantins
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a 26 famílias. Pini (2009) em cerrado do Mato Grosso do Sul, registrou 51 espécies
consideradas apícolas, distribuídas em 24 famílias botânicas.
A família Fabaceae foi a que contribuiu com maior riqueza de espécies, seguida de
Caesalpiniaceae, Apocynaceae, Malpighiaceae, Clusiaceae, Mimosaceae, Rubiaceae
eVochysiaceae (Figura 1). Oito famílias foram representadas por duas espécies, enquanto
18 contribuíram com apenas uma espécie. Estas famílias também contribuíram com maior
riqueza de espécies em estudos de outras regiões (VIEIRA et al., 2008 e TSCHOEKE, et
al., 2009).
Quanto as espécies Heteropteris byrsonimifolia foi a mais representativa com
48 indivíduos amostrados, seguida de perto por Myrcia sellowiana, Qualea grandiflora.
Outras espécies bem representadas foram: Qualea parviflora, Caryocar coriaceum,
Tabebuia ochracea, Hymenaea maranhensis, Pouteria ramiflora, Anacardium
occidentale, Andira vermifuga e Byrsonima fagifolia (Figura 2), representando 55,6% do
total de espécies amostradas na área. Por outro lado, outras espécies foram menos comuns
na área estudada, sendo representadas por um ou dois indivíduos amostrados.
Analisando a composição florística do presente estudo com cerrados de outras
regiões obtiveram-se os seguintes valores de similaridade: 36,2%; 33,04%; 29,7%;
20,28% e 9,19% para as seguintes áreas respectivamente: Área de Proteção Ambiental do
Paranoá/DF (ASSUNÇÃO & FELFILI, 2004); Carolina/MA (MEDEIROS et al., 2008);
Parque Estadual do Lajeado, Palmas/TO (SANTOS 2000); Corumbá/MS (LEHN et al.,
2008); Carbonita/MG (SANTOS et al., 2010). Esses valores encontrados revelaram baixa
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Figura 1: Riqueza de espécies por família no cerrado stricto sensu Palmas, Tocantins.

Figura 2: Número de indivíduos por espécies no cerrado stricto sensu Palmas,
Tocantins.
afinidade florística entre o cerrado do presente estudo com as demais áreas, uma vez
que, de modo geral, a similaridade é considerada alta quando esse valor é superior a
50%. Para a região do cerrado (FELFILI et al., 2005) encontraram índices altos índices
similaridades que variaram de 51% a 77%.
Entre as espécies vegetais ocorrentes na área, o angelim-do-cerrado (Andira
vermifuga) constitui uma flora de com maior abundância de floração, atraindo abelhas de
diversas de espécies.
Referente a análise da comunidade da entomofauna apícola essa foi prejudicada
tendo em vista que a área de estudo, sofreu intervenção antrópica, tendo sido desmatada
pelo proprietário antes da conclusão das avaliações o que comprometeu os resultados dessa
comunidade. A espécie de abelha Apis mellifera foi a mais abundante na área em estudo,
seguindo um padrão geralmente encontrado em outras localidades, como mencionado por
Santos et al. (2004). Os resultados relacionados à entomofauna não foram satisfatórios
devido a intervenções antrópicas na área de estudo.
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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 a si diversas impurezas, as quais definem a qualidade da água (SPERLING, 2005).
O risco de ocorrência de aparecimentos de doenças de veiculação hídrica no meio rural é
consideravelmente alto e a maioria das doenças nas áreas rurais pode ser reduzida, desde
que a população tenha acesso à água potável. Entretanto, um dos maiores problemas das
fontes particulares é a ausência de monitoramento da qualidade da água consumida (MISRA,
1975 AMARAL et al., 2003, p.511). A escolha da bacia do ribeirão São João para esta
pesquisa deve-se a detecção de problemas de qualidade da água quando da realização do
monitoramento da qualidade da água, realizado através do Projeto São João, num convênio
entre a UNITINS e a PETROBRAS AMBIENTAL. O que poderia vir a afetar a população
local. Os resultados obtidos serão comparados com os parâmetros impostos pela portaria
518 do Ministério da Saúde de 25 de março de 2004, visando à análise da potabilidade da
água usada pela população. Esses resultados são uma fonte de dados para o planejamento
e ações que evitem a poluição da água e minimizem os riscos para os usuários. Portanto
o seguinte trabalho objetiva estimar a qualidade das águas superficiais, sub-superficiais e
subterrâneas da bacia do ribeirão São João, visando à determinação da sua potabilidade,
através dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos. Assim como analisar a variação
espaço-temporal dos valores médios mensais de qualidade da água nas estações “seca” e
chuvosa da região.
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2. METODOLOGIA
2.1 Localização da bacia

Figura 1- Localização da Bacia do Ribeirão São João
2.2. Análise da qualidade da água
Para o estudo da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, foram
realizadas campanhas mensais. No total foram amostrados 13 pontos, sendo os poços
artesianos da Cerâmica Betim, da Escola Municipal Marcos Freire, Escola Municipal
Ercina Monteiro, Agrotins e do Centro de Ciência Agrárias da UNITINS, as cisternas
localizadas nas fazendas Vargem Bonita, Vista Alegre, São Pedro, Boa Sorte, propriedade
do senhor Eldino e Propriedade do senhor Lázaro. Além da coleta nas torneiras onde há
água encanada da Nascente como na fazenda Cristo Rei, propriedade do senhor Eldino e
Luciano Aires.
As amostras de água foram coletadas em recipientes plásticos de 500 ml e 2000
ml, acondicionadas em caixa com gelo e transportadas até o Laboratório de Hidrologia e
Qualidade da Água da UNITINS para análises.
Quanto às análises físicas, químicas e bacteriológicas foram realizadas no
Laboratório de Hidrologia e Qualidade da Água da UNITINS de acordo com Standard
Methods for the examination of Water and Wastewaters (APHA, 2005). Os parâmetros
utilizados foram analisados da seguinte forma, medição direta: condutividade, turbidez,
pH e sólidos totais dissolvidos; titulação: alcalinidade, dureza e cloreto; quanto aos
parâmetros microbiológicos, coliformes totais e Escherichia coli, foram analisados pelo
método de Colilert.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pode-se observar através da tabela a seguir os resultados dos parâmetros físicos
e químicos referentes ao período de outubro de 2009 a abril de 2010, período chuvoso da
região.
Tabela 1. Valores médios para os parâmetros físicos e químicos para o período chuvoso
(campanhas out./2009 a abr./2010)
Pontos
Agrotins (Poço)
Boa Sorte (Filtro)
Boa Sorte (Poço)
Cristo Rei (Filtro)
Cristo Rei (Torneira)
CCA (Bebedouro)
CCA (Poço)
Cerâmica Betim
(Bebedouro)
Cerâmica Betim (Poço)
Colégio Ercina
Monteiro (Bebedouro)
Colégio Ercina
Monteiro (Poço)
Colégio Marcos Freire
(Bebedouro)
Colégio Marcos Freire
(Poço)
Eldino (Torneira)
Eldino (Poço)
Lázaro
Luciano Aires (Filtro)
Luciano Aires
(Torneira)
São Pedro (Poço)
Vargem Bonita
(Torneira)
Vargem Bonita (Poço)
Vista Alegre (Torneira)
Vista Alegre (Poço)

pH
5,4*
5,7*
5,4*
6,8
6,5
6,0
5,7*

Condutividade
(µS/cm)
3,8
75,2
48,9
40,6
36,1
6,7
7

Sólidos Totais
Dissolvidos (ppm)
2,2
65,3
34,2
23,1
19,9
3,8
3,9

Turbidez
(NTU)
0,20
0,47
0,77
0,48
1,12
0,05
0,68

Alcalinidade
(mg/L)
100
22,5
20
32
32
12,5
13

Dureza
(mg/L)
2,8
13
4,5
23
19,4
5,2
5,5

Cloreto
(mg/L)
7,3
17,6
9,9
9,0
9,4
8,5
7,7

7,0

108,5

58,6

25,32*

80

55,6

12,2

6,2

103,4

52,6

18,82*

69

52,6

9,4

5,5*

3,2

1,9

0,15

13,4

2,6

19,2

5,5*

4,2

2,5

1,52

14,8

2,4

9,6

6,6

135,4

67

1,0

76,8

58,3

8

6,7

136,9

49,9

1,38

83

52,2

7,2

6,4
6,6
6,0
7,0

26,8
148,1
10,7
38,55

15,5
60,5
6
18,9

2,06
3,77
0,72
0,71

25,5
76,3
13,3
32,1

8,2
77,7
2,7
22

13,9
9,3
8,3
12,2

6,6

14,9

6,9

2,73

17,3

8,9

8,7

6,5

195,4

95,6

2,70

126,8

89,6

9,1

6,1

84,3

42,2

38,93*

53,8

34

12,1

6,1
6,3
5,6*

95,7
56,9
91,3

40,6
29
25,7

40,95*
9,73*
3,94

53,4
23,8
15,7

30,8
26,9
14,4

9,3
7,7
26,8

(-) Não determinado
* Fora dos limites estabelecidos pela Portaria 518/04 do Ministério da Saúde

A seguir são apresentados os resultados dos parâmetros físicos e químicos
referentes ao período de maio a julho de 2010, período de “seca” da região.
Tabela 2. Valores médios para os parâmetros físicos e químicos para o período de “seca”
(campanhas maio a jul/2010)
Pontos

pH

Condutividade
(µS/cm)

Agrotins (Poço)
Boa Sorte (Filtro)
Boa Sorte (Poço)
Cristo Rei (Filtro)
Cristo Rei (Torneira)
CCA (Bebedouro)
CCA (Poço)
Cerâmica Betim (Bebedouro)
Cerâmica Betim (Poço)
Colégio Ercina Monteiro
(Bebedouro)

7,0
6,9
6,7
7,7
7,7
7,0
6,6
7,6
7,2
7,2

5,2
68,6
23,9
81,5
74,8
14,8
8,5
122
118
3,7

Sólidos Totais
Dissolvidos - STD
(ppm)
28,6
35,3
11,9
40,5
37,2
7,2
4,2
60,7
59
1,8

Turbidez
(NTU)

Alcalinidade
(mg/L)

Dureza
(mg/L)

Cloreto
(mg/L)

3,28
0,02
0,51
0,02
0,66
0,24
0,05
2,04
5,00
0,16

14,3
19
16,7
55,3
52,7
19,7
16,5
83,3
76,7
15

4
4
2
27,5
15
4
2
40
31
1

7,5
8,1
7,8
8,4
7,6
8,2
6,7
7,8
8,2
7,4
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Colégio Ercina Monteiro
(Poço)
Colégio Marcos Freire
(Bebedouro)
Colégio Marcos Freire (Poço)
Eldino (Torneira)
Eldino (Poço)
Lázaro
Luciano Aires (Filtro)
Luciano Aires (Torneira)
São Pedro (Poço)
Vargem Bonita (torneira)
Vargem Bonita (Poço)
Vista Alegre (Torneira)
Vista Alegre (Poço)

7,3

4,6

2,4

1,99

22

1

7,5

7,7
7,3
7,5
7,2
6,8
7,4
7,7
7,7
7,2
7,2
7,4
-

128,5
129,7
32,9
228,8
15,9
27,3
18,5
178,9
64,8
61
40,2
-

64,2
64,8
31,3
116,5
9,2
11,4
10,6
64,2
35,3
30,6
21,6
-

0,03
0,36
0,11
1,39
0,52
0,02
0,62
5,38*
4,86
14,26*
4,79
-

78,7
80
29
68
17,3
29,3
24,7
112,3
40
43,3
32
-

37,5
38
8
70
1
3
3
69
17,2
10
-

7,7
7,8
6,0
14,6
8,7
7,5
7,2
9,3
10
9,8
6,5
-

(-) Não determinado
* Fora dos limites estabelecidos pela Portaria 518/04 do Ministério da Saúde

Observando as tabelas 1 e 2 anteriores, é observado que os parâmetros físicos na sua
maioria estão dentro do estabelecido e os parâmetros químicos estão todos dentro do previsto
pela portaria 518/04 MS. Ressaltando que, segundo a portaria citada, o limite máximo para
qualquer amostra pontual deve ser de 5,0 UT e para sólidos totais dissolvidos 1.000 mg/L.
Segundo art. 16 § 1º da mesma Portaria, recomenda-se que, no sistema de distribuição, o pH
da água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5. Para dureza determina-se valores abaixo de 500
mg/L e para cloreto de 250 mg/l. Sendo encontrados melhores resultados no período de seca.
A seguir são apresentados os parâmetros microbiológicos analisados durante os
meses de coleta, conforme tabela 3.
Tabela 3. Valores de Escherichia coli para o período de coleta
Pontos
Agrotins (Poço )
Boa Sorte (Filtro)
Boa Sorte (Poço)
Cristo Rei (Filtro)
Cristo Rei (Torneira)
CCA (Bebedouro)
CCA (Poço)
Cerâmica Betim (Bebedouro)
Cerâmica Betim (Poço)
Colégio Ercina Monteiro
(Bebedouro)
Colégio Ercina Monteiro (Poço)
Colégio Marcos Freire
(Bebedouro)
Colégio Marcos Freire (Poço)
Eldino (Torneira)
Eldino (Poço)
Lázaro
Luciano Aires (Filtro)
Luciano Aires (Torneira)
São Pedro (Poço)
Vargem Bonita (Filtro)

Nov.
<1
27,1
<1
<1
46,7
7,4

Dez.
<1
3,1
30,9
<1
<1
1
<1

1

5,2

<1
48,7
59,4
24,3
<1
579,4
5,1
2419,6

34,5
1
7,4
<1
2
62,4
13,5
>
2419,6
>
2419,6
387, 3
>
2419,6

Jan.
<1
1,0
45
7,5
166,4
<1
<1
6,3
<1

Fev.
<1
152,9
2
<1
<1
16,1
127,4

Abr.
<1
49,6
38,8
124,6
<1
<1
3,1
4,1

Maio
<1
1
4,1
71,7
66,3
<1

Jun.
<1
<1
218,7
9,8
32,3
<1
<1
<1
<1

Jul.
<1
<1
55,4
8,4
16,6
<1
<1
<1

<1

-

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

-

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

4,1

<1

<1

<1

<1

<1
56,3
<1
33.6
48
13.5
920.8

<1
58,3
123,6
<1
17,5
109,2
69,7
> 2919,6

<1
22,4
1
<1
10,9
1
235,9

<1
52,9
47,1
1
1
44,8
2
980,4

<1
5,2
1
<1
<1
21,1
8,6
24,1

<1
<1
<1
579,4
3,1
54,6

Vargem Bonita (Poço)

2419,6

Vista Alegre (Torneira)

-

Vista Alegre (Poço)

2419,6

330.0

> 2919,6

-

203,3

42,8

86

1119.9

248,1

285,1

410,6

328,2

-

-

-

-

-

-

-

(-) Não determinado
* Fora dos limites estabelecidos pela Portaria 518/04 do Ministério da Saúde
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Foi observado no parâmetro Ercherichia. Coli que os valores das coletas feitas
em cisternas se encontram muito altos e os pontos onde a água coletada é de poço
artesiano, os valores deste parâmetro se encontram muito bons. Vale ressaltar que na
Portaria 518/04 MS, a Ercherichia. Coli é o parâmetro mais importante para se avaliar
a potabilidade da água, e seu valor deveria ser ausente nas amostras, representado pelo
valor < 1 nas tabelas anteriores.
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AVALIAÇÃO DE EVENTOS METEOROLÓGICOS SEVEROS
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1. 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 semi-úmido, caracterizando-se por uma
distribuição sazonal de chuvas que definem dois períodos, um seco 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: à 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 a 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 destes 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
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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 e
FOSTER , 2008).
Diante do pressuposto este trabalho objetiva identificar e avaliar os eventos
extremos de chuvas através de imagens do METEOSAT-9 (MSG-2) utilizando para tal
fim os índices de instabilidade.
2. METODOLOGIA
O estudo será realizado no NEMET/RH (Núcleo Estadual de Meteorologia e
Recursos Hídricos), que se localiza na capital do estado, Palmas.
Para o presente estudo será analisado o período chuvoso de 2009/2010, em
que ocorreram prováveis eventos extremos a fim de analisar os sistemas convectivos
detectados. Para esta seleção serão utilizados os dados pluviométricos das estações
automáticas de Palmas, onde serão priorizados os dias ou horários em que a precipitação
foi mais significativa.
Para verificação da instabilidade atmosférica desses dias serão utilizados os
índices de instabilidade fornecidos pelo software NUBES, programa este criado para
atender a rede de satélites METEOSAT que tem como objetivo a análise e visualização
dos dados. Este programa permitirá a geração de produtos através de arquivos como o
BUFR que utiliza códigos binários para a representação de dados meteorológicos.
A análise do comportamento dos índices será realizado analisando 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 serão 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 será realizada a análise da
distribuição espacial de nebulosidade utilizando imagens do satélite METEOSAT 9 que
foi desenvolvido pela ESA (Agência Espacial Européia) para a Organização Européia
para 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 visivel atuando
no comprimento de onda de 0,6 µm, uma para vapor de água (WV) na faixa de 6,2µm e duas
para o infravermelho nas faixas 3,9µm e 10,8µm. 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.
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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.
3. 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.
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 apresentado uma análise de um dos dias selecionados:

 13/01/2010
Análise sinótica
Segundo a análise sinótica da carta de superfície do GPT/CPTEC, das 00:00 do
dia 13/01/2010 verificou-se um canal de umidade direcionado entre o norte, centro-oeste
e sul do Brasil. A atuação desse sistema indicou condições favoráveis de chuvas para o
estado do Tocantins.
Análise do índice k
Através das imagens da Figura 1(a) e 1(b), é possível identificar áreas de
instabilidade com índice k variando entre 34 e 35. Nessa região, seis horas mais tarde,
na estação automática de Pedro Afonso foi registrado 80 mm, sendo 30,8 mm as 02:00 e
32,2 mm as 03:00. Através das imagens da Figura 1(c) e 1(d), ainda é possível identificar
áreas de instablidade com indice k variando entre 36 e 37 porém, na porção sul do estado.
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Cerca de nove horas depois a estação de Peixe, que se localiza na região onde o índice
era apontado, registrou 41,4 mm de chuva, dos quais 29,6 mm foram das 08:00 ate 09:00.
12/01/2010 20:00

12/01/2010 21:00

(a)

12/01/2010 23:00 13/01/2010 00:00

(b)

(c)

(d)

Figura 1: Comportamento Indice k dia 12/01/2010

Análise espacial da nebulosidade
Pode-se observar pelas figuras 2(a), 2(b) e 2(c) que utilizam a composição
noturna, um aumento da nebulosidade sobre o estado do Tocantins. As 21:00 do dia
12 observou-se intensa nebulosidade apenas no norte e extremo leste do estado, três
horas depois (00:00 do dia 13) verificou-se a presença de nebulosidade no centro do
estado e as 3:00 do dia 13 foi possível identificarr a nebulosidade sobre grande parte
do mesmo.
12/01/2010 21:00

(a)

13/01/2010 00:00

(b)

13/01/2010 03:00

(c)

Figura 2: Análise espacial da nebulosidade dos dias 12/01/2010 e 13/01/2010
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Com o presente trabalho pôde-se afirmar que:
• O presente trabalho obteve resultados importantes para o estado do Tocantins,
no entanto um estudo mais abrangente deve ser realizado visto que, poucos dias
foram analisados para a obtenção do presente resultado;
• Para os dias selecionados no período chuvoso do mês de Janeiro, foi possível observar que os valores do índice k que representaram instabilidade para o estado do
Tocantins oscilaram entre 34 e 37.
•
•
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1. 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 a avaliação
estatística da simulação do modelo Weather Research and Forecasting (WRF) que compõe
o SIMETO – Sistema de Previsão Numérica de Tempo, torna-se 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.
2. 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 Janeiro de 2008 a Junho de 2010, com fins 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.
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Tabela 1 – Localização das estações meteorológicas automáticas no estado do Tocantins.
Código

Estação

A009
A010
A018
A019
A020
A021

Palmas
Paranã
Peixe
Gurupi
Pedro Afonso
Araguaína

Latitude
(décimos de
grau, º)
-10,1
-12,55
-12,01
-11,45
-8,96
-7,20

Longitude
(décimos de
grau, º)
-48,18
-47,83
-48,55
-49,03
-48,18
-48,23

Altitude
(metros)
280
275
242
287
189
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 temperatura (máxima, média e mínima). Para precipitação serão 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).
2.1. 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

PREV

− TOBS |

Sendo: Tpr o valor previsto; Tobs o valor observado; N o tamanho da série ou número de
medidas do erro.
2.2. 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 enquanto que se for
menor do que zero as previsões estão subestimadas.
BIAS =

1
N

n

∑ (T
I =1

PREV

− TOBS )

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

2.4. 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 segundos 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
Contingência
Chuva
Previsão
Não-Chuva

Chuva
A
C

Observação
Não-chuva
b
d

Conforme a tabela acima são definidos os seguintes índices de avaliação para a
ocorrência ou não ocorrência de precipitação prevista:
2.5. Hit hate (H)
Um dos mais direto e intuitivo 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
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2.6. 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

2.7. 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.
POD =

a
a+c

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

b
a+b

2.9. 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.
BIAS =

a+b
a+c

2.10. 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% .
a2
IR =
(a + c)( a + b)
2.11. 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.
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IS =

d2
(b + d )( c + d )

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pode-se observar pela Tabela 3 que o índice EMA avaliou o modelo entre 1,08 e
1,93, com a máxima no município de Peixe e a mínima em Araguaína, enquanto o BIAS,
que mostra a tendência sistemática das previsões, variou entre -1,66 e 0,29, superestimando
em Araguaína e subestimando nas demais regiões e a Raiz do Erro Quadrado Médio
(REQM) variou entre 1,22 e 2,12, com máxima em Peixe e mínima em Araguaína.
Tabela 3 – Estatística do desempenho do modelo WRF para a temperatura média nas seis
localidades da área de estudo
Municípios
Araguaína
Gurupi
Palmas
Paranã
Pedro Afonso
Peixe

EMA

BIAS

REQM

VAR obs.

1,08
1,56
1,48
1,72
1,31
1,93

0,29
-1,26
-0,72
-1,46
-0,57
-1,66

1,22
1,77
1,75
1,96
1,54
2,12

1,11
1,22
1,85
1,58
1,31
1,25

VAR prev.
0,33
0,58
0,54
0,62
0,40
0,56

Na tabela 4, o índice EMA variou no intervalo de 2,17 e 4,01, com máxima em
Gurupi e mínima em Araguaína apresentando um elevado erro, enquanto o BIAS variou
entre -3,75 e -1,23, subestimando em todas as localidades e o REQM variou entre 2,67 e
4,26, com máxima em Gurupi e mínima em Araguaína.
Tabela 4 – Estatística do desempenho do modelo WRF para a temperatura máxima nas
seis localidades da área de estudo
Municípios
Araguaína
Gurupi
Palmas
Paranã
Pedro Afonso
Peixe

EMA

BIAS

REQM

2,17
4,01
2,87
3,42
2,41
3,48

-1,23
-3,75
-2,14
-3,01
-1,34
-2,97

2,67
4,26
3,19
3,79
2,73
3,81

Na tabela 5, pode-se observar que o índice EMA variou entre 1,33 e 2,08, enquanto o
BIAS variou entre -0,24 e 1,56 subestimando em Peixe e superestimando nas demais
regiões e o REQM variou entre 1,59 e 2,51.
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Tabela 5 – Estatística do desempenho do modelo WRF para a temperatura mínima nas
seis localidades da área de estudo
Municípios
Araguaína
Gurupi
Palmas
Paranã
Pedro Afonso
Peixe

EMA
1,78
1,74
2,08
1,64
1,33
1,41

BIAS
1,56
0,74
1,00
0,46
0,25
-0,24

REQM
2,05
1,89
2,51
1,97
1,59
1,66

Na Tabela 6, encontram-se os resultados estatísticos do desempenho do modelo WRF,
referente a simulação da variável meteorológica precipitação pluvial. Verificou-se que o índice
FAR variou no intervalo de 0,33 a 0,54 para todos os municípios mostrando um “falso alarme” de
chuva que na verdade não ocorreu nestas localidades. Para o índice BIAS, que indica se as previsões
estão apresentando mais casos de ocorrência ou não, analisando se o modelo está superestimando
ou subestimando as previsões, pode-se observar através do intervalo, onde ocorreu a máxima de
2,06 em Paranã e mínima de 1,23 em Araguaína, que 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 0,75 e 0,91, com máximo em Palmas e mínimo em Paranã. No índice IR que
representa o acerto em relação a ocorrência de chuva verificou-se a variação entre 0,50 e 0,60 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 0,63 e 0,71, mostrando
uma melhora na representação das condições atuais de tempo.
Tabela 6 – Estatística do desempenho
localidades da área de estudo
Municípios
FAR
BIAS
Araguaína
0,33
1,23
Gurupi
0,47
1,89
Palmas
0,43
1,62
Paranã
0,52
2,06
Pedro Afonso
0,45
1,78
Peixe
0,54
1,88

do modelo WRF para a precipitação nas seis
IR
0,60
0,53
0,59
0,50
0,53
0,51

H
0,78
0,74
0,74
0,69
0,70
0,69

TS
0,58
0,48
0,56
0,41
0,49
0,43

POD
0,80
0,76
0,91
0,75
0,85
0,90

IS
0,63
0,69
0,71
0,67
0,60
0,70
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1. INTRODUÇÃO
A escassez de água no mundo é agravada em virtude da desigualdade social e da
falta de manejo e usos sustentáveis dos recursos naturais. Diante deste cenário o Brasil
tem posição privilegiada, já que a vazão média anual dos rios em território brasileiro é de
cerca de 180 mil m3/s. Este valor corresponde a aproximadamente 12% da disponibilidade
mundial de recursos hídricos, que é de 1,5 milhões de m3/s (ANA, 2006).
O monitoramento da qualidade da água, da vazão e precipitação, se torna uma
importante ferramenta para a aplicação de indicadores que avaliem os recursos hídricos.
O meio mais adequado de controlar e acompanhar o uso da água é a gestão deste recurso. A
adoção de ferramentas de monitoramento e avaliação como os indicadores de sustentabilidade são importantes instrumentos para auxiliar na tomada de decisão.

Em uma micro-bacia as características e condições de superfície têm efeito
relevante como o de sustentar a vazão na foz. Isso, porque as taxas de entrada e de saída
de água afetam diretamente a disponibilidade de água, em todo o sistema hídrico. As
entradas são a precipitação e as saídas ocorrem como evaporação, transpiração e vazão
na foz (D’AGOSTINI, 2005).
Segundo a mesma fonte: Provenientes do processo erosivo, nesta última saída se
encontram sedimentos: o que pode ser considerado trabalho que o sistema bacia realiza
sobre o meio. A única causa fundamental da erosão e conseqüente produção de sedimentos
é a gravidade. São diversos os fatores que afetam e assim determinam a efetividade do
potencial energético da gravidade em produzir sedimentos.
O regime de chuvas e o padrão geométrico da bacia hidrográfica são caracterizados
como potencial energético à produção de sedimentos. A quantidade de sedimentos
produzidos é caracterizada como trabalho realizado a partir daquele potencial. Da
diferença entre a unidade e o coeficiente de conversão de potencial energético em trabalho,
é derivado um coeficiente Controle de Produção de Sedimentos CPS: adequado índice
de desempenho no controle da erosão, e útil instrumento em política de compensação
(D’AGOSTINI e CUNHA, 2007).

88

Nesse contexto o presente trabalho tem como objetivo estabelecer o coeficiente de
Controle de Produção de Sedimentos de um adequado índice de desempenho no controle
da erosão na microbacia do córrego São Joãozinho, assim como testar a sua aplicabilidade.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
A área de abrangência do presente estudo compreende a microbacia formada pelo
córrego São Joãozinho, situada na sub-bacia do ribeirão São João, entre os municípios
de Palmas e Porto Nacional. A bacia do ribeirão São João situa-se entre os paralelos 10°
19’ 18’’ e 10° 27’ 56’’ e os meridianos 48° 05’ 03’’ e 48° 24’ 40’’, integrando o grupo dos
tributários do Rio Tocantins, a bacia ocupa uma área de 34.328,15 há e um perímetro de
108,2 km.
Foi realizado o monitoramento contínuo das estações pluvio-fluviométricas,
instaladas na sub-bacia do ribeirão São João para coleta de dados de precipitação a cada
7 dias.
Tabela-1 - Localização das estações Pluvio-fluviométricas.
Ponto

Identificação

Estação I

PNV

Estação II

PNV

Estação III

PNVS

Estação IV

NVS

Estação V

PNVS

Localização
(Coordenadas)
0809453
8847767
0808854
8849984
0808045
8851375
0809096
8852097
0794376
8848081

P = P r e c i p i t a ç ã o ; N = N í v e l ; V = Va z ã o ; S = S e d i m e n t o s
Sistematização dos dados
O processamento dos dados coletados é feito em planilhas do Excel, sistematizados a qual permite o cálculo do CPS e outros componentes do Índice Indicador de Qualidade no Uso da Água
(IQUA), em seguida são armazenados para posterior análise.

89

Gerando o CPS
Os dados coletados serão analisadas com a metodologia proposta por D’Agostini
(1999) para a determinação do índice CPS conforme as equações abaixo:
Ws = E – d
(01)
em que d é a fração do potencial erosivo E que não é convertida em produção de sedimentos Ws.
Como Ws e d são frações do potencial E,
W
s
d
= 1−
E
E

ou

W
s
=β
E

(02 )

em que β é coeficiente de efetividade da conversão.
Quanto maior o valor de β, pior o desempenho ambiental de quem maneja
determinada extensão de meio. Porém, em processos muito afastados do equilíbrio
termodinâmico, tal como a produção de sedimentos, a fração de energia convertida em
trabalho é sempre muito pequena ou mesmo nula, ou seja, 0≤β<<1. Mas como garantir
produção de sedimentos igual a zero é quase uma impossibilidade, assume-se que a
importância ambiental de incrementos na redução dos valores de β é, maior quando os
valores de β já forem mais baixos.
Então o coeficiente de efetividade no controle da produção de sedimentos (CPS)
proposto por D’Agostini (1999) é:
CPS = 1 − β


1

v




v

(0
3 )

em que v≥1 e, por hipótese, adequado se igual a 2.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segmentou-se a sub-bacia em duas áreas distintas, porém, interligadas. A primeira
foi monitorada através da estação três e se localiza a montante da sub-bacia, possuindo
uma área de 273 ha e declividade média de 2%. Com tamanho bem superior, a segunda se
posiciona a jusante da sub-bacia e ocupa uma área de 29143 ha, com declividade média de
8% com monitoramento realizado através dos equipamentos instalados na estação cinco.
Consideraram-se cinco chuvas registradas e respectivos eventos para obtenção dos valores do CPS, já que o coeficiente de efetividade do regime do fluxo de energia é proposto
a partir da água de chuva. Os valores encontrados estão relacionados no gráfico abaixo.
Os índices do Controle de Produção de Sedimentos (CPS) encontrados apresentam clara
disparidade, considerando a mesma chuva para as diferentes áreas.
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Figura 1- Gráfico CPS x Chuvas

Tabela 2- CPS x Chuvas
Duração
CPS
CPS S.
Chuva Eventos Total
S.João
Joãozinho
1
9
32:30:00
0,96
0,46
2
15
21:00
0,73
0,25
3
13
72:30:00
0,94
0,23
4
10
53:00:00
0,95
0,56
5
9
44:15:00
0,92
0,49

Os valores encontrados para a região do São João apresentam números bem próximos a 1, o que representa o bom desempenho ambiental de quem maneja a região. Os índices obtidos para a região do São Joãozinho estão abaixo dos registrados para a primeira,
ficando sempre abaixo de 0,56. Em alguns casos como os das Chuvas 2 e 3 apresentam
grande queda, margeando o valores mais inferiores chegando a atingir 0,23. O que indica
a baixa qualidade do manejo local.
A grande extensão da área do São João possibilita a recuperação do ambiente, que ao
chegar a sua parte final encontra-se em estado próximo ao equilíbrio necessário a sua
manutenção, além da estação 5 se encontrar mais isolada no que diz respeito à atuação
antrópica.
O baixo índice de qualidade ambiental encontrado no São Joãozinho se deve também a
sua posição, cercado de assentamentos e com pequena área, não consegue se recuperar do
manejo realizado, além de pisoteamento por animais das margens do ribeirão, desmata-
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mento das beiras próximo a propriedades rurais e desvios inadequados dos cursos d’água.
Os índices para representarem um adequado desempenho do manejo da região do córrego
São Joãozinho teriam que se apresentar em torno de 0,80.
A avaliação do desempenho ambiental é de extrema relevância, principalmente
diante das condições em que o meio vem sendo tratado e ocupado. Com a crescente preocupação com o ambiente e com as relações que este vem a ter com o homem, tornou-se
necessário criar condições de se avaliar, acompanhar e compreender o desempenho do
manejo do ambiente.
Neste contexto O CPS se mostrou uma importante ferramenta de monitoramento e avaliação, pois apresentou resultados coerentes e satisfatórios, mostrando como indicadores
de sustentabilidade são importantes instrumentos para auxiliar na tomada de decisão.
Principalmente no que diz respeito aos recursos hídricos.
Através desta ferramenta é possível apontar onde se deve melhorar, onde se acertou e o
mais importante dimensionar desempenho do manejo, o que servirá como um incentivo
a população na tentativa de melhorar o desempenho em relação ao uso da água. Características como essas que qualificaram o CPS como aplicável na região da micro-bacia do
córrego São Joãozinho, permitindo assim que a avaliação fosse feita.
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1. INTRODUÇÃO
Blain & Brunini (2007) definem seca como o intervalo de tempo, geralmente da
ordem de meses ou até anos, durante o qual o abastecimento hídrico de uma região cai
consideravelmente em relação ao “climatologicamente” esperado ou apropriado.
Existem evidências (IPCC, 2007) de que eventos extremos como secas, entre
outros, têm afetado diferentes partes do planeta e têm produzido enormes perdas
econômicas e de vidas.
Devido aos graves impactos da seca, nas atividades econômicas e sociais, vários
métodos vêm sendo realizados em diversas partes do mundo para o monitoramento das
secas através de dados estáticos, entre as quais se destacam os índices de seca, que são
baseados em desvios de precipitação atual em relação à precipitação normal. Entre eles o
mais conhecido é o Índice de Severidade de Seca de Palmer (“Palmer Drought Severity
Index”, PDSI) (BRUNINI et al., 2007).
A implementação de sistemas de monitoramento em tempo real é uma forma
de se contribuir com as ações de combate à seca no tempo presente. Porém ultimamente
passou-se a buscar informação sobre como o clima global e regional e seus fenômenos se
comportariam em cenários futuros.
Com relação ao fenômeno seca, Burke et al., (2006) citam que as previsões para
a segunda metade do século XXI é que as secas serão ligeiramente mais freqüentes e mais
longas do que nos dias atuais.
As ferramentas comumente adotadas para obter e avaliar projeções climáticas
futuras são os modelos de clima, que podem ser: Modelos Globais e regionais Atmosféricos
(GCMs) ou Modelos Globais Acoplados Oceano-Atmosfera (AOGCMs). Esses modelos
numéricos provêm de uma visão tridimensional do sistema climático, descrevendo os
principais processos físicos e dinâmicos, assim como as interações entre as componentes
do sistema. Estes modelos podem simular climas futuros em nível global e regional.
Diante do exposto o trabalho objetivou a partir de dados simulados pelo Modelo
Climático Regional (HadRM3P) de precipitação e temperaturas máxima e mínima
gerados para o período de 2071 a 2100, utilizar o Índice PDSI para caracterização da seca
na região do município de Palmas – TO neste período.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
A área escolhida para integração do modelo corresponde à região compreendida
no quadrante com coordenadas 48,5° We 40,0° W, 10,0° S e 10,5° S correspondendo a
uma área de 50 Km por 50 Km onde abrange a capital do estado do Tocantins palmas e
circunvizinhança, conforme figura – 1.

Figura 1 – Localização da área de estudo com resolução 50x50 Km abrangendo o
município de Palmas – TO. Fonte: Google Earth
Foram utilizados totais mensais de precipitação e temperatura do ar, (máxima,
mínima e média) de uma série de 29 anos de dados estimados pelo modelo HadRM3P
para a região do município de Palmas – TO, correspondendo aos anos de 2071 a 2100. Os
dados dividem-se em 2 cenários, chamados de cenário 2A e 2B.
O índice DPSI foi calculado para os dados gerados pelo modelo HadRM3P e
correlacionados com as categorias de secas propostas. Considerou-se apenas os meses da
estação chuvosa para a região de outubro a março.
2.1. Índice de Severidade de Seca de Palmer – PDSI
Uma das principais etapas da metodologia do PDSI é o cálculo da precipitação
“Climatologicamentes Apropriados às Condições Existentes” (P) a qual pode ser
entendida como o valor de precipitação mensal necessário para que uma determinada área
permaneça sob condições climáticas normais. Tal parâmetro será calculado como descrita
por (PALMER, 1965). Para o cálculo da anomalia hídrica mensal (d), a precipitação
pluvial observada no mês (Pi) será comparada a P do mesmo período conforme equação
(a):
d = Pi - Pi (1)
(a)
Como PALMER (1965) objetivava desenvolver um índice padronizado
comparável em diferentes localidades em qualquer época, d teve de ser padronizado
(ponderado) em base regional. Assim, PALMER (1965) desenvolveu um fator de
caracterização climática designado pela letra K, conforme equação (b).
(b)

94

Em que: K’ = 1,5 log10 (T + 2,8)/D +0,5
T Razão entre o suprimento e a demanda hídrica em uma região D a média mensal dos
valores absolutos de d. A equação final do índice é:
Xi = (Zi /3) + 0897*Xi-1
(c)
Em que:
Xi o valor do índice de Palmer do mês questão;
Xi-1 o valor do índice de Palmer do mês procedente.
Z = d*K
(d)
Z representa o valor necessário de Z para que, em um único mês o PDSI atinja
o valor de -0,5 (+0,5) no caso de uma seca (período úmido) estabelecida e j, indica o
número de meses em que está sendo registrado um período estabelecido. As categorias
de classificação de eventos secos de acordo com o PDSI e com o SPI são demonstradas
na tabela 2.
Tabela 1 - Classificações dos períodos secos em categorias segundo o Índice PDSI de
Palmer
Escala
0,49 a -0,49

Categoria
Próximo a normal

-0,50 a -0,99
-1,00 a -1,99
-2,00 a -2,99
-3,00 a -3,99
< -3,99

Seca Incipiente
Ligeiramente Seco
Moderadamente Seco
Muito Seco
Extremamente Seco

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
São apresentados nas Figuras 2 e 3 os valores médios de precipitação e
temperaturas máximas e mínimas para o período de 2071 a 2100 simulados pelo modelo
regional HadRM3P onde se verifica o comportamento para o período chuvoso do mês
de outubro a março considerando os cenários de estudo A2 (pessimista) e B2 (otimista).
Ainda na Figura 2 é apresentado os valores médios de precipitação para os meses do
período chuvoso para a região nos anos de 1978 a 2008 para a estação meteorológica de
taquarussu do Porto situada na região do município de Palmas.

Figura 2 – Precipitação média mensal para o período de 2071 a 2100 para os meses de
Outubro a Março gerados pelo modelo HadRM3P para os cenários A2 e B2 e média histórica para o período de 1978 a 2008.
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Ainda de acordo com a Figura 2, verifica-se uma diminuição da quantidade de
precipitação no mês de outubro inicio do período chuvoso para os cenários A2 e B2.
Pode-se observar que todos os meses analisados apresentam diminuição da quantidade de
precipitação em relação ao cenário atual climatológico para a região. É possível verificar
ainda que atualmente já existe tendência a diminuição da quantidade de chuvas no inicio
da estação chuvosa.
É possível verificar também que Apesar do cenário B2 apresentar-se como mais
otimista, seu comportamento seguiu a tendência de diminuição da precipitação no inicio
do período chuvoso para o município de Palmas. Tal fato sugere um deslocamento do
inicio do período chuvoso para a região.

Figura 3 – Temperatura média mensal máxima e mínima para a série histórica de 2071
a 2100 nos meses de Outubro a Março gerados pelo modelo HadRM3P para os cenários
A2 e B2.
Na Figura 3 apresenta-se o comportamento da temperatura média mensal máxima e mínima do período em estudo para o município de Palmas. Como já esperado o
cenário A2 apresentou valores mais altos para temperaturas máximas e míninas.
Nas Figuras 4 e 5 são apresentados os valores correspondentes ao Índice PDSI
em sua evolução mensal para o período de outubro a março para os cenários A2 e B2.
Como análise da Figura 4, nota-se que os eventos de seca, apontados pelo PDSI,
ocorreram com maior freqüência no mês de novembro e inicio da série para os meses
de outubro e dezembro. Para o mês de Novembro o (PDSI - Moderadamente seco) de
2078 a 2099 o que demonstra que não há valores ultrapassando o valor –3, que indica
eventos extremos como citado por Blain e Brunini (2007) para o índice PDSI. Os meses
de outubro e dezembro apresentaram eventos (PDSI – Ligeiramente seco) para os anos de
2071 a 1974 e 1071 a 2076, respectivamente. Logo, segue-se a tendência de uma queda
na quantidade de precipitação no primeiro trimestre do período chuvoso para a região de
palmas no período de 2071 a 2100. Verificou-se que os meses apresentaram eventos de
moderadamente seco a normal climatológica.
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Figura 4 - Evolução mensal do índice PDSI para a série histórica de 2071 a 2100 nos
meses de outubro a março para o Cenário B2.
Na Figura 5, observa-se que os casos de seca, apontados pelo PDSI, ocorreram
com menor freqüência e intensidade para o primeiro trimestre chuvoso em relação ao
cenário A2. Entretanto segue-se a tendência de um primeiro trimestre mais seco em relação
a séries de anos analisada. Para o mês de Novembro o (PDSI – Extremamente seco) de
2073 a 2085 o que demonstra que a tendência de extremos secos, valores ultrapassando
o valor –3. Ainda para (PDSI – Extremamente seco) os anos de 2071 e 2072 para o mês
de outubro. Ainda para este mês (PDSI – muito seco) nos anos 2095 a 2100, (PDSI moderadamente seco) 2090 a 2094 e (PDSI – Ligeiramente Seco) para os anos de 2079
a 2089. O mês de dezembro seguiu tendência de eventos (PDSI - próximo a normal).
Exceto para o inicio da série histórica de 2071 a 2078 considerados (PDSI – Ligeiramente
seco.

Figura 5 - Evolução mensal do índice PDSI para a série histórica de 2071 a 2100 nos
meses de outubro a março para o Cenário A2.
Os resultados apresentados mostram uma tendência a diminuição da quantidade
de precipitação no primeiro trimestre do período chuvoso para o período de 2071 a 2100.
Verifica-se ainda que há uma tendência ao inicio tardio do período chuvoso com diminuição da quantidade de precipitação para os meses de outubro e novembro.
De acordo com os resultados gerados pelo Índice PDSI em sua evolução mensal,
considerando os meses entre outubro e março, a série histórica de 2071 a 2100 apresentou
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para o cenário A2: 21 eventos de “Seca extrema”, 15 eventos “muito seco” e 15 eventos
“moderadamente seco”, todos estes eventos nos meses de outubro a dezembro, representando 72,4 % dos meses da projeção no primeiro trimestre. No segundo trimestre não foi
verificado nenhum evento de seca.
Para o cenário B2 (otimista) foram verificados 22 eventos considerados “moderadamente secos” e 17 eventos considerados “ligeiramente secos”, todos verificados no
primeiro trimestre do período chuvoso, sendo o Mês de novembro o mais afetado, correspondendo a 55,1 % dos meses da série histórica. Assim como no cenário A2 não houve
eventos secos no segundo trimestre (janeiro a março)
Conclui-se que a utilização de modelos regionais de projeções climáticas em
conjunto com índices de secas, tal como o PDSI, se mostra uma metodologia capaz
de caracterizar eventos extremos de seca e estruturar de forma eficaz ações contra os
prejuízos de tais eventos.
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1. INTRODUÇÃO
O conhecimento da quantidade de sedimentos transportados pelos rios é de suma
importância para a conservação e aproveitamento dos recursos hídricos de uma região.
Os danos causados pelos sedimentos dependem de sua quantidade e de sua natureza, que
por sua vez, dependem dos processos de erosão, transporte e deposição. Os problemas
começaram a surgir a partir do momento em que o homem acelerou tais processos naturais,
ocupando, de forma desordenada e irresponsável as áreas próximas aos rios.
Os sedimentos exercem uma relação com os parâmetros de qualidade da água,
uma vez que este, ao ser transportado para o corpo hídrico pode carregar consigo outros
elementos que podem ser benefícios ou malefícios para o meio ambiente e os usuários
deste recurso (LIMA et al., 2004).
Os processos de produção e deposição de sedimentos ao longo de uma bacia são
fenômenos naturais, mas que têm seus efeitos potencializados pela influência do homem,
por meio de desmatamentos desordenados, construções, mineração e atividades agrícolas
sem critérios conservacionistas (SIVIERO & COIADO, 1999).
A distribuição de sedimento, transversalmente, varia segundo a velocidade da
corrente de água, a disponibilidade e a granulometria do sedimento. As partículas mais
finas, como silte e argila apresentam uma distribuição aproximadamente mais uniforme
na vertical, enquanto as partículas mais grossas apresentam uma variação crescente da
superfície para o leito. A quantidade de sedimentos transportado no curso fluvial está
diretamente relacionada à vazão (CARVALHO, 1994).
O conhecimento do comportamento hidrossedimentológico de uma bacia
hidrográfica é fundamental para a adequada gestão de seus recursos hídricos, bem como
para o suporte à decisão sobre o desenvolvimento de atividades antrópicas e constitui uma
ferramenta importante de apoio para as analises sobre seu estado de degradação. Pois, o
acompanhamento dos fluxos de sedimentos ocorridos em um dado local da bacia permite
o diagnóstico de eventuais impactos ambientais (LIMA et al., 2004).
Neste contexto, o presente projeto visa determinar a descarga líquida e
sólida da Bacia do Ribeirão São João corroborando, assim, a importância do estudo
hidrossedimentológico de uma bacia hidrográfica, pois além de ser uma ferramenta de
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apoio para estudos ambientais, é de suma importância para analise da viabilidade de
diversas atividades econômicas. Portanto o presente estudo é fundamental para que se
possa planejar o uso dos recursos hídricos e do solo, favorecendo a conservação da bacia
hidrográfica em questão.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Localização da área em estudo
A Bacia Hidrográfica do Ribeirão São João que está localizada na margem direita
do reservatório da UHE - Luis Eduardo Magalhães, Rio Tocantins, compreendendo os
municípios de Palmas, Porto Nacional e Monte do Carmo, Região Administrativa Central
do Estado do Tocantins, situada no retângulo envolvente com as seguintes coordenadas
UTM 8.841.334 – 8.857.337 Sul e 787.129 – 819.251 Oeste. A bacia possui uma área de
291,4 km² e dista 3 km da área urbanizada de Palmas, 27 km da cidade de Porto Nacional
e 33 km de Monte do Carmo (DOURADO, 2008).
Os pontos escolhidos ao longo da Bacia Hidrográfica para a realização da
determinação da descarga líquida e sólida correspondem às seguintes coordenadas UTM
e possui a seguinte área incremental, conforme a tabela abaixo:
Tabela 01. Coordenadas dos pontos estudados e respectiva Área Incremental
Ponto (P)/Estações
Coordenadas UTM
Área
Hidrossedimentométricas (EHS)
(metros)
Incremental
(km²)
Faz. Bom Pastor
22 L 0818242 e 8844651
4,867
EHS 01- (Faz do Sr. Luciano Aires) 22 L 0809444 e 8847806
23,169
EHS 02- (Faz. Vargem Bonita)
22 L 0808854 e 8849983
31,132
EHS 03- (Faz. Vista Alegre)
22 L 0808057 e 8851366
33,925
EHS 04- (Faz. São Pedro)
22 L 0809082 e 8852112
61,842
EHS 05- (Faz. Vista Alegre)
22 L 0807960 e 8851403
100,844
EHS 06- (Barra do Brejinho)
22 L 0794515 e 8847966
272,315
Jererê
22 L 0795430 e 8847035
9,848
2.2. Determinação das Descargas líquidas e sólidas
Para a determinação da vazão adotou-se o método do micromolinete hidrométrico,
de acordo com Villela & Matos (1975) com adaptações, obedecendo ao seguinte
princípio: 1) divide-se a secção do ribeirão em certo número de posições, no mínimo
dez, para levantamento do perfil; 2) levanta-se o perfil de velocidades; 3) determinou-se
a velocidade média para cada perfil; 4) a estimativa de vazão compreende o produto de
cada velocidade média por sua área de influência.
A estimativa de produção de sólidos sedimentáveis foi determinada com base
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na metodologia preconizada por Eaton et al (1995), através da coleta de duas amostras
de 2000 ml em cada ponto de amostragem e em laboratório foi usado cone Imhoff para
determinação de sua concentração (ml/L). E quanto a determinação de sólidos totais
dissolvidos foi usado um condutivímetro, para a obtenção dos valores em mg/L.
Para determinação dos sólidos totais foram realizadas coletas de amostras
de água com volume de 500 ml, obtidas em cada ponto de amostragem, usando-se o
método da integração vertical com amostrador, conforme descrito por Carvalho (1994).
A determinação dos sólidos foram feitas através do método gravimétrico de acordo Eaton
et al (1995).
Na determinação da descarga total, adotou-se o cálculo de transporte da descarga
total realizado a partir do Método Simplificado de Colby (1957) in Carvalho (2000).
A sua aplicação é extremamente simples e requer somente uma determinação precisa
da velocidade média, uma vez que a parcela não medida do transporte sólido é muito
sensível às mudanças de velocidade. A descarga total medida é obtida pela seguinte
relação, acrescida de 10% considerando-se como valor médio da descarga não medida,
conforme equação, a seguir:

Onde:

Q = 0,0864. q.C

(1)

Q – descarga em suspensão em ton/dia;
q – descarga líquida em m3/s;
C – concentração média em mg/l ou ppm.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Descarga Líquida
Os valores de descarga líquida apresentaram uma variação considerável, devido
à mudança de estação chuvosa para estação seca, conforme a tabela 02, determinados
nos oito pontos durante os meses de outubro de 2009 à julho de 2010, medidos através
dos métodos de medição com micro molinete e molinete, sendo este último empregado
apenas no ponto 07 no mês de janeiro.
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Tabela 02. Descargas líquidas (vazão) obtidas na Fazenda Bom Pastor, nas seis estações
hidrossedimentométricas instaladas na área de estudo, e no ponto jererê durante as
campanhas, realizadas em 2009 e 2010 na Bacia do Ribeirão São João
PONTOS
Faz.
Bom
Pastor
EHS 01
EHS 02
EHS 03
EHS 04
EHS 05
EHS 06
Jererê

Out.
2009
0,096

Nov.
2009
0,303

Resultados de Descarga líquida (m³/s)
Dez.
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
2009
2010
2010
2010 2010 2010
0,841
0,626 0,416 0,861 0,644 0,411

Jun.
2010
0,160

Jul.
2010
0,138

0,448
0,475
0,239
1,012
1,587
3,111
0,355

2,276
2,748
0,292

3,091
2,489
2,528
5,378
1,348

1,188
0,827
0,830
1,838
2,700
4,359
0,404

0,836
0,608
0,594
1,605
2,147
3,187
0,239

2,474
1,534
2,174
4,610
8,237
1,095

1,493
1,475
1,753
3,400
4,528
0,728

3,198
3,991
3,064
4,608
0,810

2,947
3,329
2,456
4,590
6,036
7,044
0,745

1,258
1,371
1,520
2,972
4,548
6,795
0,542

Nota: - não houve medição

3.2. Descarga Sólida
De acordo com a tabela 03, verifica-se que a sazonalidade influencia na produção
de sedimentos, pois esta varia de acordo com quantidades de chuvas acumuladas e com
o tamanho da área drenada por cada ponto. Os dados observados durante as campanhas
(out/2009 à jul/2010) confirmam o descrito por Dourado (2008) que existe uma tendência
ao aumento na concentração de sedimentos nesses ribeirões, de montante para jusante,
acompanhando o aumento do grau de antropismo da bacia.
Tabela 03. Descargas Sólidas obtidas na Fazenda Bom Pastor, nas seis estações
hidrossedimentométricas instaladas na área de estudo, e no ponto jererê durante as
campanhas, realizadas em 2009 e 2010 na Bacia.
PONTOS
Faz.
Bom
Pastor
EHS 01
EHS 02
EHS 03
EHS 04
EHS 05
EHS 06
Jererê

Out.
2009
0,013
0,054
0,344
0,171
0,879
5,668
3,362
0,009

Nov.
2009
0,007
1,804
4,560
0,014

Resultados da Descarga Solida Total (ton/dia)
Dez.
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
2009
2010
2010
2010 2010 2010
0,024
0,232 0,025 0,065 0,040 0,016
7,306
0,621 0,284 3,647 0,504 0,203
11,454 1,258 1,262 4,973 2,816 0,547
13,788 1,874 1,862 3,669 2,311 1,286
1,656
3,615 2,520 5,562 3,577 2,118
6,799
5,220 3,242
8,885
6,829 5,618
0,360
1,288 0,939 0,620 0,513 0,138

Jun.
2010
0,015
0,113
0,236
0,394
1,922
2,823
3,314
0,115

Jul.
2010
0,013
0,079
0,231
0,395
1,373
1,836
2,423
0,045

Quanto à produção especifica de sedimentos, os valores podem ser considerados
baixos, conforme a tabela 04.
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Tabela 04. Resultado do cálculo da Produção específica de sedimentos
Produção específica de sedimentos (ton dia-1/km²)
PONTOS
Faz.
Bom
Pastor
EHS 01
EHS 02
EHS 03
EHS 04
EHS 05
EHS 06
Jererê

Out.
2009
0,003
0,002
0,011
0,005
0,014
0,056
0,012
0,001

Nov.
2009
0,001
0,078
0,146
0,001

Dez.
2009
0,005
0,315
0,368
0,406
0,027
0,037

Jan.
2010
0,048
0,027
0,040
0,055
0,058
0,033
0,131

Fev.
2010
0,005
0,012
0,041
0,055
0,041
0,067
0,095

Mar.
2010
0,013
0,157
0,160
0,108
0,090
0,063

Abr.
2010
0,008
0,022
0,090
0,068
0,058
0,052
0,025
0,052

Mai.
2010
0,003
0,009
0,018
0,038
0,034

Jun.
2010
0,003
0,005
0,008
0,012
0,031

Jul.
2010
0,003
0,003
0,007
0,012
0,022

0,021
0,014

0,012
0,012

0,009
0,005

3.3. Sólidos totais dissolvidos (STD), sólidos suspensos totais (SST) e sólidos
sedimentáveis
Os valores médios de sólidos totais dissolvidos apresentam um leve aumento na
sua concentração decorrente ao período de chuva conforme a figura 01 (a), exceto a EHS 01,
porém tais resultados podem ser considerados baixos, tendo em vista o valor de referência
estabelecido pela Resolução CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005 para a Classe 1,2 e 3
(500 mg/L). Analogamente os SST apresentam a mesma influência referente à sazonalidade,
porém, como se observa na figura 01 (b), de uma forma mais contundente, exceto na Faz.
Bom Pastor, isso nos leva a considerar como fator de explicação de tal situação, o bom
estado de conservação da bacia a montante. Cabe ressaltar que tanto os sólidos dissolvidos e
os sólidos suspensos apresentam valores baixos conforme a literatura especializada.

Figura 01. Valores médios da concentração de sólidos totais dissolvidos(a) e sólidos
suspensos totais(b).
Em relação aos sólidos sedimentáveis notou-se uma pequena variação nos
valores, sendo que os valores que predominaram ficaram abaixo de 0,1 ml/l, conforme
se pode observar na tabela 05. Destaca-se a Fazenda Bom Pastor que não ocorreu
nenhuma variação, e na EHS 06 que registrando-se o maior valor (0,8ml/l), para
sólidos sedimentáveis, na campanha realizada no mês de janeiro/2010, tais observações
evidenciam a influencia da antropização da bacia como fator de produção de sedimentos,
pois a Faz. Bom Pastor encontra-se localizada em uma área de uma relativa preservação,
enquanto a EHS 06 como ponto mais a jusante da bacia, trazendo consigo toda a carga
sólida produzida ao longo do Ribeirão São João.
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Tabela 05. Valores de concentração de sólidos sedimentáveis.
PONTOS
Faz.
Bom
Pastor
EHS 01
EHS 02
EHS 03
EHS 04
EHS 05
EHS 06
Jererê

Out.
2009

Nov.
2009

Resultados de sólidos sedimentáveis (ml/L)
Dez.
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
2009
2010
2010
2010 2010 2010

Jun.
2010

Jul.
2010

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
< 0,1

< 0,1
0,2
0,1
0,2
< 0,1
0,8
< 0,1

0,2
0,6
0,6
< 0,1
0,7
< 0,1
< 0,1

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
0,1
< 0,1
< 0,1

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
0,2
0,2
0,5

< 0,1
0,3
0,1
< 0,1
0,2
< 0,1
0,2

< 0,1
0,2
0,2
< 0,1
0,2
< 0,1
< 0,1

< 0,1
0,1
0,2
< 0,1
0,2
< 0,1
0,3

< 0,1
< 0,1
< 0,1
0,2
0,2
0,1
0,1

< 0,1
< 0,1
< 0,1
0,1
0,1
< 0,1
< 0,1

4. CONCLUSÃO
Os valores das descargas líquidas e sólidas apresentam diferenças consideráveis
nas campanhas realizadas nos períodos de seca e de chuva, evidenciando a influência da
sazonalidade sobre as descargas líquida e sólida;
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1. INTRODUÇÃO
Os recursos naturais são riquezas básicas de uma nação, portanto, não se pode
compreender que o desenvolvimento e o progresso social e cultural da população sejam
obtidos à custa de dilapidação dos mesmos ou do seu mau uso (BERTONI E LOMBRADI
NETO apud GAMEIRO,2003). Dentre os recursos destacam-se os corpos d’água e o solo
os quais sofrem com a erosão acelerada ocasionada por atividades antrópicas em bacias
hidrográficas. Conforme Paiva (2001), erosão é um conjunto de processos, segundo os
quais o material terroso ou rochoso é desgastado, desagregado e removido de algum lugar
da superfície da terra. A busca cada vez mais intensa por novas áreas para produção de
alimentos decorrentes das pressões demográficas e a erosão excessiva tem conduzido
índices preocupantes de redução dos solos mais produtivos podendo atingir em torno de
7% por década (MURCK et al, apud PAIVA, 2001).
Nesse contexto, a partir da análise de dados hidrossedimentométricos
monitorados pela UNITINS na sub-bacia do Rio Manoel Alves Grande, localizada na
bacia do Tocantins-Araguaia, observaram-se valores de concentração de sedimentos em
suspensão maiores que em outras bacias da mesma região, ambas inclusas em bioma típico
do Cerrado e com variação climática semelhante. Objetivou-se pela aplicação da Equação
Universal de Perda de Solo (EUPS), a fim de se obterem valores que quantifiquem a perda
de solo da sub-bacia em questão para uma futura comparação com o modelo já trabalhado
na área em questão.
2. METODOLOGIA
A área em estudo localiza-se na região nordeste do estado do Tocantins, na bacia
hidrográfica Tocantins-Araguaia conforme a figura 1 e abrange os municípios de Goiatins,
Helenópolis e Campos lindos. É de aproximadamente 10.043 km² e está delimitada pelos
paralelos de 07º42’ 29’’ – 08º44’ 13’’ S e os meridianos de 46º12’ 48’’ - 47º32’ 02’’W.
O trabalho foi desenvolvido com a utilização de materiais como carta topográfica
da região, levantamento bibliográfico sobre o tema, dados vetoriais e também com o
auxílio de softwares, como Excel®, e ArcView®.
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Figura 1 - Localização da Bacia Hidrográfica Incremental do Rio Manoel Alves Grande.
A metodologia do monitoramento hidrossedimentológico utilizado pela
UNITINS consiste nas medições de descarga sólidas em suspensão com amostragens
pelo método de igual incremento de largura ou por igual incremento de descarga tendo
uma única análise a partir de amostra composta.
Para estimativa da perda de solo da bacia hidrográfica optou-se pela utilização
da Equação Universal de Perda de Solo (EUPS):
A = R * K * L * S *C * P
Onde: A=Perda do solo; R=Fator de Erosividade da Chuva; K=Fator de
Erodibilidade do solo; LS=Fator topográfico; CP=Cobertura e uso do solo.
Na utilização do modelo empírico EUPS, buscaram-se os fatores associando
dados já coletados em outros trabalhos a fim de interpretá-los e encaixá-los à realidade
desta pesquisa. Sendo assim, os métodos utilizados para obtenção de cada fator da equação
serão:
Na determinação da erosividade da chuva (R) utilizou-se a equação (1)
apresentada por Lombardi Neto & Moldenhauer (1980), citada por Lima e Lopes (2008),
definida por:
I 30 é a média mensal do índice de erosividade das chuvas (MJ.mm/ha.h), r é
onde E
a precipitação média mensal (mm) e P é a precipitação média anual (mm). O índice
de erosividade anual das chuvas (R) é o somatório dos valores mensais desse índice,
conforme equação (2).
Em que: R= índice de erosividade da chuva; r= precipitação média mensal
(mm) e P= precipitação média anual (mm). Os dados de precipitação serão buscados no
Sistema de Informações Hidrológicas da Agência Nacional de Águas (ANA), referentes
às estações de monitoramento localizadas na bacia e regiões vizinhas.
O fator K de erodibilidade do solo foi calculado a partir de mapas pedológicos
gerados e fornecido pela Secretaria de Planejamento do Estado do Tocantins e do
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Ministério do Meio Ambiente e posteriormente associaram-se as classes pedológicas a
valores de (K) desenvolvidos por outros autores.
O mesmo acontece com o fator uso e manejo do solo (C), obtido a partir de
imagens de satélites LANDSAT-5.
O fator topográfico (LS) que reflete o comprimento e o ângulo da declividade
foi gerado a partir de um Modelo Numérico do Terreno (MNT) gerado pelo software
ArcView®.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Fator R total da área de estudo foi de 8.535,542 MJ mm/ha.h.ano. De acordo
com Lima e Lopes (2008), valor da erosividade da chuva ao longo do Estado do Tocantins
varia entre 7.400 e 12.800, aproximadamente, valores estes bastante razoáveis quando
comparados com dados da literatura.
O fator K foi calculado através de uma média ponderada da frequência da classe
do solo, e seus respectivos valores do fator o qual foi extraído no trabalho de Chaves
(1994) e cujo resultado é de 0,0398 (t ha-1)/(MJ.ha-1.mm.h). Segundo Lima e Lopes
(2008), este valor é moderado em comparação ao sudeste do estado do Tocantins, onde o
valor é de aproximadamente 0,057 (t/ha)/(MJ/ha.mm.h).
Na figura 3, está representado o mapa de uso e ocupação do solo da área de
estudo. As classes observadas e destacadas foram Mata de Galeria, Pasto, Cerrado e Solo
Exposto. Após a associação dos fatores CP as suas respectivas classes temáticas, calculouse o fator CP médio da área total considerando a freqüência relativa de cada uso do solo.
O resultado obtido para o fator CP foi de 0,036.

Figura 2 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo.
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O fator LS foi gerado a partir da equação proposta por Moore & Burch (1986)
usada por Enouch (2008), cuja formulação é representada pela equação:
 Fluxo _ Acumulado * Tamanho _ da _ Célula 
L
S =

2 ,13



0, 4

 seno(Declividade ) 
*

0,0896



1, 3

O valor final foi encontrado considerando a mediana dos intervalos multiplicada
pela frequência relativa. O resultado final do fator topográfico foi de 1,623.
Realizada a determinação dos fatores da Equação Universal de Perda de Solo,
aplicou-se na equação e a produção de sedimentos calculada totalizou 19,84 t/ha.ano.
Trabalho realizado por Silva (2004) resultou na estimativa da erosão da área total dos
valores inferiores a 15 t/ha.ano. De acordo com Bertoni e Neto (1990) esses índices são
considerados como tolerância de perda máxima de solo.

Figura 3 – Mapa de Fator Topográfico (LS)
O trabalho de Lima e Lopes (2008), realizado no estado do Tocantins chegou a
valores de 0 a 30 t/ha.ano. O mesmo acrescenta que áreas com resultado da EUPS entre
10 t/ha/ano podem ser classificadas como zonas de baixo potencial à erosão, entre 10 e 30
t/ha/ano, como de médio potencial, e, acima de 30, como de alto potencial.
O resultado do monitoramento hidrossedimentológico, realizado pela UNITINS
calculado por Brunes (2008), foi de 10,6 t/h.ano, portanto, a estimativa da EUPS de 19,84
t/ha.ano, é o 9 t/h,ano.
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1. Introdução
Com a escassez dos recursos hídricos, a utilização da água em áreas de irrigação deve
ser o mais racional possível. Com isso a determinação do consumo da água das culturas tornase um requisito fundamental para o sucesso da irrigação. A estimativa da evapotranspiração
de uma cultura, geralmente é necessário determinar a evapotranspiração de referência (ETo).
A evapotranspiração consiste na perda de água por evaporação do solo e pela
transpiração da planta, caracterizando um elemento climatológico fundamental que
corresponde ao processo oposto da chuva (THORNTHWAITE, 1946). A água potável
está se tornando cada vez mais escassa e conseqüentemente cara, sendo assim, o estudo
das perdas hídricas por evapotranspiração torna-se de grande importância na gestão dos
recursos hídricos das inúmeras atividades humanas.
O balanço hídrico é uma metodologia muito utilizada para se avaliar o
armazenamento de água no solo e quantificar déficits e excessos hídricos ao longo do
tempo. De acordo com Pereira et al. (1997) o balanço hídrico é um sistema contábil
de monitoramento da água do solo e resulta da aplicação do princípio de conservação
da massa em um volume de solo vegetado. A variação do armazenamento representa o
balanço entre as entradas e saídas de água do volume de controle, em um intervalo de
tempo.
A bacia do rio Formoso do Araguaia representa uma área de 21.330 km² e
abrange os municípios de Aliança do Tocantins, Alvorada, Araguaçu, Cariri do Tocantins,
Cristalândia, Crixás do Tocantins, Dueré, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi,
Lagoa da Confusão, Nova Rosalândia, Sandolândia, Santa Rita do Tocantins e Talismã.
Sendo uma região de intenso uso agrícola com sistemas de irrigação por
inundação e subirrigação em várzea bem definidos, estimando 27.787 ha de área irrigada
atual, se faz necessário o conhecimento da estimativa da quantidade de água evaporada
pela exposição direta, evapotranspirada pelas vegetações do cerrado e pelo manejo das
culturas irrigadas onde permitirão o conhecimento do balanço hídrico e dos processos
hidrológicos da região.
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O conhecimento prévio do balanço hídrico, bem como o regime pluviométrico,
oferecem informações que fundamentam as tomadas de decisões junto as políticas
publicas e as práticas agrícolas (preparo do solo, plantio, tratos fitossanitários e colheita)
além de subsidiar a gestão ambiental na área de estudo.
Tendo em vista o que foi exposto, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo
de analisar, a variação temporal da evapotranspiração de referência estimada pelo método
de Penman-Monteith-FAO, e O déficit e o excesso de água foram determinados através
de um balanço hídrico climatológico seqüencial, realizado segundo a metodologia de
Thornthwaite & Mather (1955) para a bacia do Formoso do Araguaia.
2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Área de estudo
A área de estudo é a bacia do rio Formoso do Araguaia, dentro do estado do
Tocantins, localizada na margem direita do rio Araguaia e compreendida entre os
paralelos 10°28’ e 13°16’ de latitude sul e os meridianos 48°50’ e 49°57’ de longitude
oeste, conforme a Figura 1. Esta bacia possui uma área de 21.330 km² com um formato
retangular alongado no sentido norte-sul, estando claramente divida em três grandes
tributários: os Rios Urubu, Dueré e Xavante.
O método de Penman-Monteith-FAO é indicado como padrão no cáculo da
evapotranspiração de referência (ET0). Contudo, ele requer variáveis meteorológicas

que nem sempre estão disponíveis (CONCEIÇÃO, 2003). Adotou-se como padrão a
estimativa da evapotranspiração de referência a FAO-56 (HENRIQUE, 2007).
Utilizou-se dados climatológicos diários e mensais das variáveis temperatura
máxima e mínima, temperatura do ponto de orvalho, insolação, umidade relativa do ar
e da precipitação durante o período de 1981 a 2007, fornecidos pela Agência Nacional
das Águas – ANA da base de dados (Hidroweb- http://hidroweb.ana.gov.br/), Instituto
Nacional de Meteorologia – INMET (www.inmet.gov.br/sonabra/maps/automaticas.php)
e Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC (http://bancodedados.
cptec.inpe.br/), conforme a Tabela 1.
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Figura 1. Localização geográfica das estações hidrometeorológicas do estudo e respectivas
regiões ecoclimáticas.
Tabela 1. Estações hidrometeorológicas que serão utilizadas na bacia do rio Formoso do
Araguaia
Estação

Município

Código

Latitude*

Longitude*

Período
analisado
1981-2007

N° de anos

Formoso do Formoso do
A033
-11.7822°
-49.6083°
26
Araguaia
Araguaia
*Dado disponibilizado no site da ANA (www.ana.gov.br), do INMET (www.inmet.gov.br) e do CPTEC
(www.cptec.inpe.br)

Em planilha do Excel aplicaram-se os valores das variáveis e estimou-se
mensalmente a Evapotranspiração de Referência (ETo) pelo método de Penman-MonteithFAO
O método de Penman-Monteith FAO é recomendado como o método exclusivo
para determinar ET0 (ALLEN et al., 1998) no qual pode ser derivado:

E
T
Onde:

0

=

900
u 2 (es − ea )
T + 273
∆ + y (1 + 0.34 u 2 )

0.408∆(Rn − G ) + y

(01)

ETo = evapotranspiração de referência (mm dia-1), Rn = radiação líquida à superfície
de cultura (MJ m-2 dia-1), G = densidade do fluxo de calor do solo (MJ m-2 dia-1), T =
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temperatura do ar média diária a 2 m de altura (°C), u2 = velocidade do vento a 2 m de
altura [m s-1], es = pressão do vapor de saturação (kPa), ea = pressão do vapor atual (kPa),
es - ea = déficit de pressão do vapor de saturação (kPa), Δ = declividade da curva de
pressão do vapor (kPa °C-1), γ = constante psicrométrica (kPa °C-1).
Na estimativa da evapotranspiração pelo método da Penman-Monteith-FAO
considera-se a resistência estomática de 70 sm-1 e a altura hipotética fixada em 0,12m,
pela equação acima, para o calculo das variáveis foi utilizada a metodologia apresentada
no Relatório Técnico em Irrigação e Drenagem n° 56 da FAO (ALLEN et al., 1998).
A grande vantagem do método de Thornthwaite & Mather (1955) para o
balanço hídrico é que não são necessárias tabelas e o cálculo pode ser feito usando uma
planilha eletrônica do tipo Excel. Os cálculos envolvidos determinam a capacidade
de armazenamento de água, o excesso hídrico, deficiente hídrico e Evapotranspiração
potencial e real.
3. Resultados e Discussão
3.1. Temperatura
Na Figura 2 encontra-se a variação da temperatura média mensal para o período
1981-2007, em que se observa que o mês de setembro apresentou a maior variação, com
36,72°C.
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Figura 2. Média mensal da temperatura no período de 1981-2007.
A temperatura mínima teve uma média de 20,29°C, com um índice mínimo
nos meses de julho, com 17,74°C, já a temperatura média girou em torno de 26,13°C e
28,49°C durante o período 1981-2007.
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3.2. Precipitação
Conforme a Figura 3 a precipitação obteve altos índices nos meses dezembro
com média de 301,15 mm, e baixos índices para os meses de junho com média de 0,99mm
de precipitação.
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Figura 3. Média mensal da precipitação no período de 1981-2007

A região tem como característica os períodos chuvosos e secos bem definidos,
como podemos observar na Figura 3, que mostra estes períodos secos que vão geralmente
do mês de (maio a setembro) e os chuvosos de (outubro a abril).
Na Figura 4 observa-se que o ano que obteve maior índice de precipitação mensal
acumulado, foi o ano de 1992, que registrou 2183,6 mm, já o ano com menor índice foi
em 1994 com 968,9mm de precipitação no decorrer do ano.
3.3. Evapotranspiração de Referência (ET0)
No gráfico da Figura 4, mostra-se o comportamento dos valores mensais médios
da evapotranspiração de referência (mm) ao longo do ano para a microbacia do Rio
Formoso do Araguaia. Apresentou-se decrescente de abril a setembro, passando a ser
crescente de outubro a abri. Os valores mensais médios apresentaram maior variação no
mês de outubro com 195,8mm e menor variação no mês de setembro com 122,8mm.
Ao comparar os gráficos das Figuras 4 e 3, observa-se que nos meses que a ET0
é menor, a pluviosidade obtém pequenos índices.

114

Evapotranpiração de Referência (mm)

250

ET0 (mm)

200
150

ET0

100
50

No
v

Se
t

Ju
l

ai
M

ar
M

Ja
n

0

Mês

Figura 4. Comportamento dos valores mensais médios da ET0 durante o ano.
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Figura 5. Balanço Hídrico.
Com o balanço hídrico da Figura 5 foi possível perceber que ocorre uma redução
do excedente hídrico em razão da diminuição da precipitação, isso pode ser indício que
mesmo que a demanda por água pelas plantas seja menor, a oferta também é pequena,
havendo, assim, a necessidade de da irrigação para fornecer a demanda para as culturas.
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Introdução
O Estado do Tocantins possui condições naturais altamente favoráveis para a
fruticultura: excelente luminosidade, solos férteis e planos, regime de chuvas bem definido
e o grande volume de água da bacia do Tocantins, Araguaia e afluentes.
A fruticultura irrigada no Estado já produz em larga escala abacaxi, melancia
e banana, espera-se ampliar o volume destes três produtos agregando-se a eles manga,
melão, coco, maracujá, mamão, caju e uva com a ampliação e implantação dos projetos
hidroagrícolas. Estima-se que a produção frutífera chegará a 600 mil toneladas/ano
até o ano de 2020, abrangendo 30 mil hectares e gerando cerca de 150 mil empregos.
Atualmente a produção no Tocantins é de 200 mil toneladas por ano, em 12,2 mil hectares
(TOCANTINS, 2010).
A Instrução Normativa nº. 1, de 7 de janeiro de 2000, define polpa de fruta como
um produto não-fermentado, não-concentrado, não-diluído, obtido de frutos polposos, por
meio de processo tecnológico adequado, com teor mínimo de sólidos totais, proveniente
da parte comestível do fruto (BRASIL, 2000).
Para o Projeto Sub-Bacia São João, executado pela UNITINS com o patrocínio do
Programa Petrobras Ambiental, o processamento integral de frutas nativas ou cultivadas
compreende uma interessante alternativa de renda para a agricultura familiar. Os subprodutos
(resíduos) do processamento também recebem atenção especial, pelo significativo
volume resultante (cerca de 50% de todo material processado), mas especialmente
pela possibilidade de re-aproveitamento como ‘compostos orgânicos’. Nesse contexto
o presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade físico-química da polpa de
fruta processada na unidade de beneficiamento do Reassentamento Mariana, município
de Palmas-TO.
Materiais e Métodos
Para o presente estudo, foram utilizadas polpas de frutas de acerola, manga, abacaxi
e maracujá, processadas na Unidade de Processamento de Frutas do Reassentamento
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Mariana, localizado na zona rural de Palmas – TO. Foram utilizados os seguintes métodos
de análises para a determinação da qualidade das polpas:

Acidez titulável em ácido orgânico
Este método é aplicável aos diversos produtos de frutas pela determinação da
acidez, expressa em g de acido orgânico por cento, considerando o respectivo acido
predominante da amostra, ou conforme determina o padrão de identidade e qualidade do
produto analisado (LUTZ, 1985). O resultado obteve-se diluindo 10 g de polpa em 50
mL de água destilada , titulada com solução de NaOH (0,1N), ate obter uma coloração
levemente rósea. Foi utilizado fenolftaleína como indicador.

Teor de sólidos solúveis em ºbrix por refratometria
Este procedimento foi executado da seguinte forma: o refratômetro foi ajustado
para a leitura de n em 1,3330 com água a 20ºC, de acordo com as instruções do fabricante.
Transferiu-se 3 gotas da amostra homogeneizada para o prisma do refratômetro. A água
circulou a temperatura constante pelo equipamento, a uma temperatura de 20ºC, no
tempo suficiente para equilibrar a temperatura do prisma e da amostra. Manteve-se a água
circulando durante a leitura, observando se a temperatura permanecia constante. Após
um minuto foi feito uma leitura diretamente na escala os graus ºBrix. A determinação
foi realizada à temperatura ambiente de 20ºC. As partículas solidas da amostra foram
filtradas em um pedaço de algodão para não atrapalhar a nitidez da leitura do resultado.
Determinação do pH
É o método pelo qual se analisa o pH da polpa da fruta. Com este método é possível
determinar a conservação de cada produto. O pH pode ser ácido, neutro ou alcalino. Para
valores de pH inferiores a 7 o pH é considerado ácido, para valores superiores a 7, alcalino
e para pH igual a 7, neutro. Para determinação do pH foram utilizados pH-metros, que
foram calibrados com a utilizando soluções tampões, de pH 7,0 00 e 4,005.

Determinação da concentração de ácido ascórbico
O teor de ácido ascórbico foi determinado a partir da titulação com iodato de
potássio (KIO3), sendo os resultados expressos em mg/ 100mL de polpa. Para isso foram
utilizados 5 mL de polpa homogeneizada e 50ml de ácido oxálico (C2H2O4), 1ml de
iodeto de potássio (KI) e 1ml de solução de amido.

Determinação de sólidos totais
É a determinação de matéria seca na amostra. A análise foi realizada por
refratometria, utilizando-se de um refratômetro. O refratômetro determina o índice
refratométrico ou grau ºBrix do suco da fruta. Antes de iniciar a medição, o aparelho foi
uniformizado e calibrado colocando água destilada sobre o prisma, de modo que a escala
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marcasse zero. Após, esse procedimento o prisma foi secado com papel absorvente,
com cuidado para não riscar o mesmo, colocando em seguida uma gota do suco da
fruta. O índice refratométrico varia com a temperatura, sendo assim, utilizando tabelas
apropriadas, os valores obtidos foram corrigidos, em função da temperatura ambiente,
visto que os aparelhos são regulados para 20 oC.

Determinação de Microscopia
É a determinação de fragmentos de insetos, sujidades e materiais estranhos
(pedaços de madeira, folhas, talos e outros). As amostras foram coletadas em embalagens
de 1 kg, subdivididas em alíquotas de 100 g de acordo com a embalagem original de
comercialização da empresa, foram transportadas para o laboratório em caixa de material
isotérmico contendo gelo e acondicionadas em freezer. A análise e determinação de
matérias estranhas presentes nos alimentos, foi realizada pelo método de observação
microscópica. A analise microscópica foi determinada pelo exame direto das polpas para
identificação de fragmentos estranhos e como ajuda de microscópico para identificação
de ovos de insetos ou algum tipo de larva.
Resultados e Discussão
Os resultados das analises físico-químicas das polpas de frutas processadas
na agroindústria do Reassentamento Mariana, foram comparados com os padrões
estabelecidos pela Instrução Normativa nº 12 de 10 de setembro de 2009, aprovada pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a qual estabelece os padrões de
identidade e qualidade de polpa de fruta.
Acidez titulável em acido orgânico
Considerando os resultados obtidos e a legislação vigente, todas as amostras
analisadas estão de acordo com o padrão que estabelece valor mínimo de 0,32 % (Tabela
1). A polpa de Manga apresentou valor de 0,32% estando no limite do valor adequado.
Isto pode ser explicado pelo grau de maturação do fruto, uma vez, à medida que ocorre
o amadurecimento, o teor de acido cítrico diminui. A acidez titulável da polpa de acerola
apresentou valores de 1,6%, valor este, similar ao apresentado por outros autores (Bueno
et al., 2002) e (Oliveira et al., 1999). A polpa de abacaxi apresentou valores de 1,3%,
porém para este tipo de polpa de frutas ainda não existe valores estipulados na legislação.
Já a polpa de maracujá denotou valores mínimo de 3,1 % e máximo de 3,5%, estando de
acordo com o PIQ (Padrão de Identidade e Qualidade) que determina um valor mínimo
de 2,5%.
Teor de sólidos solúveis em ºbrix por refratometria
Na Tabela 1, encontra-se também os valores médios de sólidos solúveis (°Brix),
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onde percebe-se que todas as polpas de frutas analisadas estão de acordo com a legislação
vigente pois apresentam teores dentro dos limites estabelecidos (Tabela 1). A polpa
de manga apresentou valores com uma média de 15,01 °Brix, enquadrando-se dentro
dos padrões estabelecidos pela legislação. A polpa de acerola apresentou valores com
média de 7 °Brix, a legislação estipula um valor mínimo de 5,5 °Brix, ou seja, também
está dentro dos padrões exigidos pela legislação. A polpa de abacaxi apresentou uma
média de 14° Brix, tal valor apresenta-se mais elevado em relação aos mencionados por
Bueno et al., 2002 e Grizotto et al., 2005 que relataram valores de 11,7° Brix e 12,5
Bri, respectivamente. A polpa de maracujá apresentou valores com média em 14° Brix,
demonstrando esta de acordo com a legislação, pois a mesma estipula um valor mínimo
de 11,0° Brix.
Determinação do pH
A polpa de manga apresentou um valor de 3,9 que enquadra-se dentro dos padrões
, tal valor apresenta-se similar aos encontrados por Brunini et al., 2002 e Grizotto et al.,
2005 que relataram valores de pH entre 3,69 a 4,12. A polpa de acerola apresentou valor
de pH de 3,48, estando de acordo com a legislação e próximo a valores encontrados
por Bueno et al., 2002 e Oliveira et al., 1999.O pH da polpa de abacaxi apresentou um
valor de 3,95, outros autores, Bueno et al., 2002 e Grizotto et al ., 2005 relataram valores
inferiores ao encontrado. A polpa de maracujá apresentou pH de 3,15 demonstrando está
dentro dos padrões estabelecidos pela legislação.
Determinação da concentração de ácido ascórbico
Encontram-se também na Tabela 1 os valores médios de acido ascórbico para
cada sabor. A polpa de manga apresentou valor médio de vitamina C de 3,86 mg/100g, tal
resultado a apresenta se próximo ao encontrado por Grizotto et al., 2005, mas se apresenta
baixo em relação a Brunini et al., 2002, que relatou valor médio de 34,65 mg/100g. A
polpa de acerola apresentou valor de vitamina C de 856 mg/100g, demonstrando que a
polpa está de acordo com a legislação, uma vez que a mesma estabelece um valor mínimo
de 800 mg/100g. A polpa de abacaxi apresentou valor de vitamina C de 4,99 mg/100g, tal
resultado apresenta-se mais elevado em relação aos relatados por Grizotto et al., 2005, que
encontrou valor médio de vitamina C de 2,72 mg/100g. A polpa de maracujá apresentou
valor médio de vitamina C de 2,95 mg/100g , valor este próximo ao relatado por Caldas
et al., 2006.
Determinação de sólidos totais
Os valores de sólidos totais apresentados na tabela 1, estão próximos aos relatados
por Brunini et al., 2002 e Grizotto et al., 2005, os valores são: 15,0 g/100g para polpa de
manga, 8,26 g/100g para polpa de acerola, 13,2 g/100g para polpa e abacaxi e 15,32 g/100g
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para polpa de maracujá. Os valores encontrados estão de acordo com os estabelecidos
pela legislação.
Determinação de Microscopia
Os resultados obtidos na analise macroscópica foram satisfatórios, pois
mostraram que as polpas congeladas examinadas encontravam-se de acordo
com as normas vigentes no Ministério da Agricultura, sendo próprias para o
consumo.										
										
										
Tabela 1. Valores médios das analises físico-químicas das polpas de frutas processadas
no Reassentamento Mariana.
* Não estabelecido pela legislação

Conclusão
A partir dos resultados obtidos pelas analises físico-química e macroscópica foi
possível concluir que as polpas estão aptas para o consumo e comercialização, pois não
apresentaram sujidades, fragmentos ou larvas de insetos. Na analise físico-química as
amostras estavam de acordo com a legislação, haja vista que para serem comercializadas,
devem ser produzidas dentro dos padrões de identidade e qualidade, estabelecidos pela
legislação em vigor.
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1. Introdução
O conhecimento sobre o comportamento hidrossedimentológico de uma bacia
hidrográfica é fundamental para a adequada gestão de seus recursos hídricos, bem
como para o suporte à decisão sobre o desenvolvimento de atividades antrópicas. O
acompanhamento dos fluxos de sedimentos ocorridos em um dado local da bacia permite
o diagnóstico de eventuais impactos em sua área de drenagem ao longo do tempo,
podendo se tornar um importante indicador ambiental. A bacia hidrográfica é um sistema
aberto com entrada de energia e com exportação de matéria (água, solução, sedimentos,
entre outros). O fluxo da água em uma bacia de drenagem é regulado por um conjunto de
subsistemas como vegetação, relevo, solo, lençol freático etc. (Christofoletti, 1981).
O conceito de bacia hidrográfica nos permite entender que, as causas e as soluções
da poluição da água não serão encontradas se olharmos apenas para dentro da água,
pois é o gerenciamento incorreto da bacia hidrográfica que destrói os recursos hídricos.
Portanto, deve-se considerar toda a bacia como unidade de gerenciamento (Odum, 1988).
A produção de sedimentos em uma bacia hidrográfica se refere à quantidade total do
material erodido que consegue completar o percurso desde a sua origem até um ponto de
medição da bacia (Carvalho, 2008).
Atualmente em decorrência da disponibilidade de dados hidrossedimentológicos
e meteorológicos disponibilizados pela Agência Nacional das Águas (ANA) tem sido
possível realizar um inventário da produção de sedimentos das principais bacias brasileiras.
Conforme Wilson Junior e Paiva (2003), os sedimentos são colocados em movimento,
ou têm seus movimentos alterados sempre que ocorrerem alterações no leito do rio ou
na bacia hidrográfica. O transporte sólido é um fenômeno complexo que depende de
muitas variáveis, e que muitas vezes não se encontra uma relação simples que explique
as variações encontradas no comportamento de um curso que transporta sedimentos.
O transporte sólido é um fenômeno natural com características locais associadas ao
comportamento individual de um rio, que não permite uma generalização dos resultados
obtidos. Neste contexto, esta pesquisa objetiva avaliar o comportamento sedimentológico
de duas sub-bacias hidrográficas de diferentes tamanhos, utilizando como partida os
dados de precipitação e descargas líquidas e sólidas monitoradas nas sub-bacias.
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2. Metodologia
A área em estudo corresponde as sub-bacias dos rios Manoel Alves Grande
e Manoel Alves Pequeno, na região hidrográfica do rio Tocantins, ambos afluentes da
margem direita do rio Tocantins, com área incremental de estudo igual a 10.000 km²
e 2.500 km², respectivamente. O rio Manoel Alves Grande nasce na Chapada das
Mangabeiras, divisa dos Estados do Tocantins e Maranhão, seus principais afluentes são:
pela margem direita, o Rio Sereno e pela margem esquerda o Rio Vermelho. Já o rio
Manoel Alves Pequeno nasce nas serras de Oiti, dos Gomes e Grande, seus principais
afluentes são: rio Gameleira e o Ribeirão Donzela. A primeira ação correspondeu à coleta
e organização de dados pluviométricos, identificou-se todas as estações pluviométricas
ativas e desativadas na região e proximidades. Coletaram-se os dados de precipitação
referente ao período em análise no Sistema de Informação Hidrológica (Hidroweb) da
Agência Nacional de Águas (ANA) e na Fundação Universidade do Tocantins, no Núcleo
Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos (NEMET/RH). Os dados de nível d’água
do rio, vazão e descarga de sedimentos em suspensão foram fornecidos pelo NEMET/RH,
que realizam desde maio/2008 o monitoramento mensal no período de cheia e bimestral
no período de seca, as medições são realizadas na foz dos rios em questão. A vazão é
medida pelo método convencional, com molinete hidrométrico, e calculada pelo método
da meia seção, conforme preconiza a ANA.
Os sedimentos em suspensão são mensurados pelo método de Igual Incremento
de Largura e Integração na Vertical, conforme descrito em Carvalho (2008). As medições
de sedimentos são realizadas concomitantemente às medições de vazão. As amostras são
encaminhadas para o laboratório de hidrologia da UNITINS/RH para realização da análise
de concentração de sedimentos em suspensão. A descarga sólida em suspensão e descarga
sólida total é calculada posteriormente. Com estes dados construíram-se as curvas-chaves
de vazão e descarga sólida em suspensão, a partir de então foi possível estimar as vazões e
as descargas sólidas diárias empregando o modelo empírico, através do uso das equações
das curvas-chaves. Determinaram-se também as seguintes características topográficas:
área e forma das sub-bacias. Elaboraram-se produtos cartográficos de apoio, baseados em
bases cartográficas IBGE e ferramentas SIG, diagnosticando o uso e ocupação das subbacias. Por fim elaborou-se a representação gráfica dos dados para análise.
3. Resultados e Discussão
Os dados da Tabela 01 foram utilizados para construção das curvas-chave da
vazão, descarga sólida em suspensão e do gráfico de relação entre a descarga líquida e
sólida dos rios Manoel Grande e Pequeno.
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TABELA 01. Dados de monitoramento utilizados na pesquisa
N° Medição

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cota (m)
RMAG*

1,55
1,06
1,09
1,70
1,69
1,78
1,84
2,71
3,20
3,10
1,35
1,10
1,31
1,98
2,88
2,23
2,40
2,86

Cota (m)
RMAP**

2,51
1,86
1,70
2,51
3,16
2,47
2,78
4,34
3,76
3,55
2,10
1,77
2,01
2,76
3,26
2,96
3,84
3,66

Vazão (m³/s)
RMAG

157,12
88,01
105,76
153,66
162,86
159,65
171,88
293,43
343,49
352,75
111,94
82,96
108,85
180,49
305,39
212,02
252,69
272,95

Vazão (m³/s)
RMAP

40,80
19,50
15,18
45,21
58,93
41,03
54,28
113,82
99,54
85,76
28,03
16,59
25,34
46,58
66,36
54,03
96,02
65,93

P(mm/mês)
RMAG

0
0
0
17,20
27,40
239,80
121,90
173,50
150,70
259,70
269,40
319,06
0
0
-

P(mm/mês)
RMAP

0
0
0
20,00
53,10
382,80
232,70
142,60
286,40
342,10
258,70
326,90
0
0
-

Qss (t/mês)
RMAG

187,20
26,84
116,40
3.039,85
724,96
1.302,14
901,46
1.365,47
2.310,13
835,09
85,11
60,92
213,31
766,49
1.213,74
622,82
697,68
647,34

Qss (t/dia)
RMAP

25,23
7,36
6,72
186,46
245,86
68,63
107,69
533,00
110,60
114,85
17,43
6,32
22,68
128,40
114,21
66,84
105,16
67,10

*RMAG: Rio Manoel Alves Grande; **RMAP: Rio Manoel Alves Pequeno

A curva-chave da vazão determinada para os rios Manoel Alves Grande e Manoel
Alves Pequeno (Figura 01 e 02) apresentaram uma boa correlação entre as cotas e as
vazões, R²= 0,9789 e 0,9723, respectivamente. Através das equações das curvas-chave da
vazão calcularam-se os dados diários de vazão para os dois rios em estudo.

Figura 01 – Curva chave da vazão do rio Manoel Alves
Grande.

Figura 02 – Curva chave da vazão do rio Manoel Alves
Pequeno.

As curvas-chaves das figuras 03 e 04 associam os sedimentos em suspensão
às vazões. Conforme Carvalho (2008), quanto maior o número de pontos medidos e a
variação entre os valores alcançados entre mínimos e máximos, mais a curva-chave será
representativa. Obteve-se um bom coeficiente de determinação nas referidas curvaschaves para o rio Manoel Alves Grande (R²= 0,7335) e para o rio Manoel Alves Pequeno
(R²= 0,7826). Tradicionalmente a descarga sólida diária é determinada através da curvachave de sedimentos que relaciona descarga sólida em suspensão e vazão líquida diária
(Carvalho, 2008). Desta forma, a partir dos dados diários de vazão obtidos anteriormente
e das curvas-chaves de sedimentos foi possível calcular os dados diários de descarga
sólida em suspensão.
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Figura 03 – Curva chave da descarga de sedimento em
suspensão do rio Manoel Alves Grande.

Figura 04 – Curva chave da descarga de sedimento em
suspensão do rio Manoel Alves Pequeno.

Analisando as Figuras 05 e 06 pode-se perceber facilmente que a maior
concentração de descarga sólida obteve-se no período chuvoso em ambos os casos. Desta
forma tem-se claramente a relação das precipitações de acordo com sua intensidade e
duração influenciando a magnitude da descarga líquida e da concentração de sedimentos em
suspensão no deflúvio superficial. O rio Manoel Alves Grande apresentou uma quantidade
de descarga sólida superior ao Manoel Alves Pequeno, isso se deve principalmente ao fato
de a sua área ser quatro vezes maior do que a da outra sub-bacia. A produção específica do
Rio Manoel Alves Grande 37,08 ton ano / km². Rio Manoel Alves Pequeno 24, 74 ton ano
/ km². Os processos de sedimentação e erosão em uma sub-bacia podem gerar impactos
negativos aos recursos naturais. Segundo Castro (1992), o conhecimento da descarga
sólida no rio é de fundamental importância para verificação de técnicas de conservação
do solo e dimensionamento de obras hidráulicas.
A partir dos resultados obtidos concluiu-se que há relação evidente entre a
quantidade de precipitação e a descarga sólida em suspensão nos Rios Manoel Alves
Grande e Rio Manoel Alves Pequeno.
O monitoramento da concentração de sólidos em suspensão no exutório de cada
sub-bacia permitiu uma análise relativa dos dados. Nesse sentido, o estudo foi importante
porque comprovou a importância do monitoramento dos sedimentos em suspensão,
parâmetro fundamental para analise de processos erosivos e transporte de sedimentos
em bacias. O conhecimento da carga transportada de sólidos ao longo dos rios fornecerá
subsídios importantes ao gerenciamento, em especial, aos planos e programas de drenagem
urbanos que visam prevenir o assoreamento e a contaminação das águas dos rios.

Figura 05 – relação entre a precipitação e descarga sólida em
suspensão do rio Manoel Alves Grande.

Figura 06 – relação entre a precipitação e descarga sólida em
suspensão do rio Manoel Alves Pequeno.
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1. INTRODUÇÃO
O tempo, na obra O Tesouro do Quilombo, de Ângelo Machado, está intrinsecamente
ligado à história. O texto literário é “uma categoria temporal que flutua, por assim dizer, sobre
o tempo, [...] algo que não cessa de se manifestar. A história é o lugar de encarnação da palavra
poética” (PAZ, 1982, p. 227). Essa “encarnação” se dá no instante em que o autor escreve sua
obra, nas palavras utilizadas para compor o discurso da narrativa e nos diversos momentos de
leitura. Isso acontece porque o autor orienta-se, pensa, sente e escreve com base no momento
histórico em que vive. Sua escritura é carregada de valores e pontos de vista coletivos – da
sociedade em que se insere – e subjetivos, dependentes de seus conhecimentos, de seus interesses, de sua formação. Esses valores, agregados aos de cada leitor – também coletivos e subjetivos – nos diversos momentos de leitura, geram significações e interpretações diferentes.
As características histórico-temporais se repetem, de forma bastante acentuada, em
outraobra do mesmo autor, O Velho da Montanha: Uma Aventura Amazônica, texto literário que
tambémpassou a ser examinado e analisado nesta pesquisa.
Nossa proposta é apontar nessas obras, a partir do estudo do tempo e da história impressos
no texto literário, suas características artísticas – estéticas.
Contudo, a literatura também contribui com a construção dacapacidade crítico-reflexiva
e da autonomia. Elainstiga a busca pelo conhecimento e, assim, é coadjuvante no ensino de
diversas disciplinas. O Tesouro do Quilomboe O Velho da Montanha: Uma Aventura Amazônica
são obras capazes de despertar, no leitor, o gosto pela leitura e o desejo pelo saber. As duas
narrativas são recheadas de aventuras, envolvendo a passagem de uma personagem urbana,
criança, por um meio distinto do seu.
1

Projeto: A Arte Literária da Narrativa Infantojuvenil Brasileira.
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2, METODOLOGIA

A análise literária de qualquer obradeve descobrir as entrelinhas do texto literário. Assim, analisamos o Tesouro do Quilombo e O Velho da Montanha: Uma Aventura
Amazônica, sob o enfoque histórico-temporal, aspectos que interrelacionam momentos
históricos passados e presentes de diferentes culturas,aproximação essa que culmina na
possibilidade de um futuro melhor.
Efetuamos uma pesquisa teórico-bibliográfica com a finalidade de buscar, em
autores como Paz (1982), Nunes (2000), Josef (2005), Perrone-Moisés (1998) e outros,
conceitos de arte literária, tempo, história e historiografia que pudessem ser empregados
como instrumentos de análise das obras em estudo.
Critérios comomaestria técnica, concisão, exatidão, visualidade, sonoridade,
intensidade, completude, fragmentação, utilidade e universalidade, encontrados por
Perrone-Moisés (1998) junto a escritores-autores modernos, serviram de base para a
análise estético-literária dos textos de Machado escolhidos para esta pesquisa.
Procedeu-se, então, à organização e sistematização dos dados e à análise
propriamente dita.
3. DISCUSSÃO
Ângelo Machado, autor das obras em estudo, afirma que seu objetivo é “desenvolver
na criança o hábito e o gosto pela leitura.” (MACHADO apud MARCOLIN, 2007, p. 15).
Isso remete a um dos critérios apontados por Perrone-Moisés (1998) como necessário à
literatura: a intransitividade, que Kant chama de “finalidade sem fim” da obra de arte, sua
independência estética. Porém, uma obra de arte estará sempre carregada de características
que lhe imprimem o momento sócio-histórico de sua escritura: “a independência do objeto
estético [é] ao mesmo tempo, autônoma e ligada [...] ao contexto em que ela se produz.”
(PERRONE-MOISÉS, 1998, p.164).
A intransitividade, no caso d’O Tesouro do Quilombo e d’O Velho da Montanha,
é uma das grandes responsáveis por suas produções. O desejo de contribuir para o
desenvolvimento do prazer da leitura em crianças e jovens, motivou Machado a criar
aventuras literárias tão fascinantes como as que viveu, de modo que seus leitores pudessem
também partilhar do prazer dessas aventuras.
N’O Velho da Montanha, Machado leva seu personagem João Alberto para a selva
amazônica e o faz descobrir, para além de uma floresta e seus habitantes da flora e da
fauna, outros, humanos – na narrativa, uma nação indígena, os Tiriós – e maravilhosos
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– Jon Chon, o velho da montanha –, portadores de uma cultura que, a princípio, não
compreendeu, mas soube respeitar. En’O Tesouro do Quilombo, o autor trama uma
aventura lúdica pelos sertões brasileiros, uma busca ao tesouro.
Háuma intencionalidade, por parte do autor, de que sua obra de arte seja
apreciada e compreendida. Isso constitui-seem sua utilidade,aquilo que ela tem que
a faz interessante, que prende a atenção do leitor e o instiga a novas leituras, a novas
descobertas e conhecimentos que a literatura pode propiciar.
Desse modo, João Alberto, n’O Velho da Montanha, descobre que a carne do
macaco-prego é saborosa, que alguns cipós contêmágua, que há abelhas sem ferrão
e que o mel de uma colmeia nunca pode ser totalmente retirado, ou as abelhas não a
abandonam (MACHADO, 1992, p. 26-27); e Eduardo, d’O Tesouro do Quilombo,
criado em São Paulo, descobre, dentre outras coisas, a beleza e a simplicidade do despertar no campo:
Eduardo acordou com um canto estridente de duas aves.
Começava alto e ia diminuindo:
AAH! AAh! Aah! aah! aa! a!
uma cantava e a outra respondia:
AAH! AAh! Aah! aah! aa! aa! a! a! a! a! (MACHADO, 2001, p.15)

A intransitividade relaciona-setambém à impessoalidade, que procura anular
o “eu psicológico”, e superar o individual e o circunstancial do texto literário.O autor
coloca-se na obra ao mesmo tempo em que duvida e questiona suas certezas e incertezas
e suas dúvidas a respeito do mundo e do outro.
A ideia de tempo é conceitualmente multíplice; o tempo é plural em vez de
singular(NUNES 2000, p.23). A temporalidade impressa nas duas obras de Machado
traz para os dias atuais parte da formação cultural brasileira, ao mesmo tempo em que une,
no presente, o passado que contribuiu com a construção da identidade do povo brasileiro e
permite o vislumbre de um futuro construído sobre as bases sólidas desse passado.
O conhecimento sobre o passado, o presente e as possibilidades do futuro
implicamna maestria técnica.Ela é necessária porque um autor literário precisa ter pleno
conhecimento de sua realidade e de todos os recursos que essa realidade lhe oferece para
a escritura de sua obra, ou seja, de “uma técnica que precisa ser aprendida e desenvolvida,
e a partir daí, reinventada” (PERRONE-MOISÉS, 1998, p. 154).
A maestria técnica leva à visualidade, aspecto que abrange dois fenômenos:
a visualização literal, que diz respeito à composição gráfica da obra, e a não literal,
relacionada à “visão”, por meio da leitura, das cenas da narrativa:
chegaram à cachoeira. Era uma beleza. A água caía lá do alto e formava um poção embaixo.
[...] Nêuber tirou seu calção e pulou nu dentro d’água, gritando:
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– Venha ! Está uma delícia!

Eduardo parou debaixo da árvore, tirou o sapato e as meias e, em seguida, uma a uma, as
peças de sua complicada indumentária de escoteiro. Passou protetor solar e ficou só com
seu calção [...] Aproximou-se da margem, observando durante algum tempo seu amigo
nadar. [...] Com a cabeça sempre fora d’água, Nêuber avançava vagarosamente para o centro
do poço, batendo ritmadamente os pés na água. A cada três batidas, que soavam como um
tambor, dava uma arrancada para a frente, espirrando água para todos os lados. (MACHADO,
2001, p. 21).

A visualização não literal textos confere aos textos uma sonoridade, um ritmo
que pode ser lento, como no fragmento anterior ou de pausa, causado, geralmente, por um
sentimento de perplexidade, de medo extremo ou de surpresa:
De repente, ouviu-se um grande estrondo, como se o mundo todo tivesse vindo abaixo.
Assustados, os índios saíram de suas casas [...] Quando a poeira assentou, foi possível ver o
que tinha acontecido. O pico tinha caído [...] No meio daquele cenário de destruição podiamse ver, espalhados por toda parte, pedaços da barba de Jon-Chon.
Por alguns momentos os índios ficaram parados, como se petrificados, observando em
silêncio. (MACHADO, 1992, p. 85).

A sonoridade,“apreciada pelos parâmetros da música contemporânea, sinfônica
ou polifônica [...]ampliado pela tecnologia”(PERRONE-MOISÉS 1998, p. 158-159),
acontece por meio da visão, da leitura, ou seja, dos termos e da pontuação utilizados
pelo autor para descrever as cenas que compõem o enredo, e faz com que o tempo do
acontecimento narrado pareça se arrastar, ser veloz ou que pareça suspenso.
Uma vez que a ficção pode deslocar presente, passado e futuro, ela também é capaz
de ligar momentos que o tempo real separa, inverter sua ordemou perturbar a distinção
entre eles de modo a prolongá-los indefinidamente ou ajustá-los em um único momento,
fazendo-o intemporal e eterno (NUNES, 2000, p. 25).
Essa intemporalidade é auniversalidade, a capacidade que tem, o autor, de expressar “o que é de todos os homens, mas também o que é de todos os tempos” (Pessoa,
[19--], p. 38). Pressupõe um amplo conhecimento cultural do escritor, pois “só se pode
falar de literatura quando se conhece o maior número possível de suas manifestações”
(PERRONE-MOIÉS, 1998, p. 168). Dessa forma, consta das obras em estudo, na medida em que elas apontampara a riqueza da diversidade cultural na formação humana e
para a importância das questões ambientais da atualidade para a continuidade da vida
na Terra.
A universalidadeleva à concisão, pois nenhuma narrativa é escrita em tempo real.
Trata-se da capacidade de dizer muito usando o mínimo possível de palavras. Mais do
que um sumário, constitui-se naquilo que a linguística chama de “saturação de sentidos”.
No nível do tempo presente d’O Tesouro do Quilombo,surge a história de Eduardo,
um garoto rico, que vai passar férias na fazenda de seu pai, no interior de Minas Gerais,
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e faz amizade com Nêuber, o filho do administrador da fazenda, e com Maria de Jesus, a
filha de um dos plantadores de soja. Descobrem que, nas proximidades da fazenda, há um
índio temido por todos.
N’O Velho da Montanha, apresentam-se as aventuras de João Alberto, filho do
gerente da companhia mineradora Ludwig & Silva, que vai passar férias na Amazônia,
local em que a mineradora faz suas explorações, onde conhece Mopi e Mutawa, crianças
Tiriós, filhos do cacique da tribo, que o guiam na floresta em que se perdeu perseguindo
uma borboleta. Em seu retorno á mineradora, João Alberto percebe que os índios têm uma
cultura própria que lhes confere a consciência do respeito à vida na Terra.
É aconcisãoque permite que a temporalidade das narrativas de Machado
relacionemo presente com o passado, que surge aos poucos, quando as crianças d’O
Tesouro do Quilombo conhecem o índio Meri-Buttu, último descendente da tribo Araxá,
lhes conta a história de sua gente:
- Antigamente não tinha índio Araxá. Um dia, apareceu na vereda um brotinho de palmeira
buriti. Brotinho cresceu, tronco ficou grosso, ganhou muitas folhas e lá no alto apareceu um
cacho muito bonito cheio de cocos. Os coquinhos caíram no córrego da vereda, correnteza
levou e eles foram parando nas margens. De cada coquinho nasceu um índio Araxá. Eles
cresceram, e foram morar na aldeia e tiveram muitos filhos. (MACHADO, 2001, p. 50-51,
grifos do autor).

E quando,n’O Velho da Montanha,Mopi conta a João Alberto a história dos transformados,
seus ancestrais:
– esta é uma história que meu pai me contou, que ouviu do pai dele, que também
ouviu de seu pai. É uma história muito antiga [...]
– Antigamente, os homens viviam na penumbra. [...] não tinha sol. Esses homens [...]

são chamados de Nikomanyamba [...] Mas eles tinham medo da escuridão e queriam a luz
e o sol. Fizeram warúnu (magia), [...] e então o sol apareceu[...] Mas a noite grande sempre
voltava e eles [...] começaram a andar mudando de lugar [...] até que chegaram a um lugar em
que a noite é pequena e o sol aparece ligeiro. [...]. E tinha um grupo deles que morava aqui,
neste lugar. Certa vez, houve uma noite muito longa e o sol não quis aparecer. Apavorados,
todos saíram das casas, assentaram-se ali no chão [...] Mas a noite não terminava nunca.
Angustiados, esconderam o rosto entre os braços e sobre os joelhos, chorando e esperando.
[...] até se transformarem em pedras. E estão aí até hoje. É por isso que nós chamamos
eles de Ometanimpe, que quer dizer “os transformados”. Os Tirió de hoje descendem dos
Nikomanyamba que não viraram pedras. (MACHADO, 1992, p. 38-39).

Em suas narrativas, MeriButtu e Mopi evocam as lendas de seus povos, relatos “de
acontecimentos em que o maravilhoso e o imaginário superam o histórico e o verdadeiro,
[transmitidos e conservados] pela tradição oral, [ligados] a certo espaço geográfico e a
determinado tempo”(COELHO 2000, p. 171-172).
Quando os índios falam sobre a origem de seus povos, reproduzem o que
tradicionalmente serviu de explicação para esse fato. Uma vez que essas origens não
se deram de forma hoje encarada como natural, ou seja, conforme expõe a ciência – ou
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o cristianismo – constituem-se em acontecimentos sobrenaturais, em que o imaginário
daqueles povos, para a suas culturas, supera o histórico.
Referência e alicerce dessas narrativas, o fato histórico é alusão e temática das
obras e, ficcionalizado, cria “uma (outra) realidade estética” (GOBBI, 2004, p. 38),possível
porque tanto a História como a ficção “partem de um mesmo tronco [...] Ambas são
formas de linguagem. Os fatos [...] só adquirem significado depois de selecionados e
interpretados” (JOZEF, 2005, p. 35). Nesse sentido, a História deve ser entendida como
historiografia, palavra que designa o registro da história e a memória estabelecida pela
humanidade por meio da escrita de seu passado. E nenhum historiador, por mais objetivo
que pretenda ser, é alheio aos seus próprios interesses e ideologia. Por isso, não se subtrai
de seu ponto de vista particular ao selecionar, compreender, interpretar e dar significado
aos fatos que narra.
Eis que se pode falar em exatidão. Não exatidão histórica, pois nem mesmo
a História é exata. Mas exatidão ficcional, capacidade verbal para recriar mundos e
situações, adequação da palavra à experiência que se tem ou que se pode ter das coisas.
Ligada à imaginação criadora do autor, a obra literária constitui-se em expressão
de imagens de fragmentos do mundo, que se tornam universos inteiros, devido à coerência
interna: “uma rede de relações entre os elementos que a constituem [...]um microcosmo
auto-suficiente” (PERRONE-MOISÉS, 1998, p.160-161). Então se pode falar em
completude e fragmentação:
No ponto mais alto [de um pico tão alto que fura o céu] vivia Jon-Chon. Assentado sempre
sobre a mesma pedra, as pernas soltas no ar [...] e uma longa cabeleira branca que se
espalhava pelo alto do pico, misturando-se com os musgos das pedras. O mais interessante
mesmo era sua barba. Cada fio, logo depois de nascer, dava vários ramos e mais outros e
assim a barba ia ficando cada vez maior. A parte que nascia do queixo era a mais bonita:
toda branca, precipitava-se verticalmente lá do alto, em queda livre, até a base da montanha,
como se fosse uma enorme cachoeira véu-de-noiva. As outras partes da barba nasciam das
faces do velho e desciam pelas encostas da montanha, escorrendo entre as gretas das pedras,
misturadas com os liquens, os capins e as flores do campo. Essa parte campestre da barba era
bonita, mas ficava ainda mais exuberante quando, na base da montanha, entrava na floresta
amazônica. A barba então subia pelos troncos das árvores, confundindo-se com os cipós e
com os galhos, ou espalhava-se pelo chão penetrando na terra e misturando-se com as raízes
para emergir lá adiante. [...] Muitos pássaros e outros pequenos animais da floresta moravam
na barba; [...] tinha também a barba aquática descendo pelo fundo dos córregos misturada
com as algas verdes, a água cristalina correndo entre os fios onde nadavam pequenos peixes.
(MACHADO, 1992, p. 9-10).

Um ser como Jon-Chon jamais existiria sem a imaginação criativa de seu autor.
Afirmar que um há um ser como Jon-Chon seria inteiramente incoerente, não fosse a obra
literária que lhe confere existência e o faz tema e personagem essencial ao desenvolvimento
da narrativa. É por meio de Joh-Chon que a trama de relações que se desenvolvem no
decorrer da história ganham sentido e fazem, do texto, um “microcosmo autossuficiente”,
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um fragmento – limitado à uma pequena parte da floresta amazônica e a uma tribo de uma
nação indígena brasileira – completo em si.
O mesmo se dá com O Tesoouro do Quilombo, narrativa limitada aos arredores de
uma fazenda em Minas Gerais e à historiografia de dois eventos específicos – a existência
da tribo Araxá e do quilombo de Ambrósio. Nessa obra, local e personagens de diferentes
culturas unem-se por meio do discurso, que lhe conferecoerência textual e promove a
existência literária, ficcional, de um outro “microcosmo autossuficiente”: a própria obra.
Após tomarem conhecimento de que o tesouro de Ambrósio fora escondido, os
garotos saem em sua busca.Passados vários dias encontram uma lagoa, onde decidem
pescar e descobrem que aquela água faz a pele coçar. Mesmo assim, pegam um bagre. Ao
limpá-lo, Nêuber encontra uma pequena argola em seu estômago. Quando raspam o lodo
que a recobria, descobrem que se trata de um anel de ouro com diamante, inscrito com o
nome de Ambrósio. Estava descoberto o tesouro do quilombo.
De acordo com Perrone-Moisés (1998), a intensidade relaciona-se, no texto
literário, à surpresa, ao estranhamento e ao humor: “o valor da ‘intensidade’ pertence ao
âmbito dos efeitos psicológicos produzidos, no leitor, pelo texto” (PERRONE-MOISÉS,
1998, p. 159). A intensidade é, portanto, responsável pela manutenção do ritmo, por meio
da administração, no texto, da surpresa – o lago que surge no momento em que as crianças
estão com fome e sede, o tesouro encontrado na barriga do bagre –, do estranhamento e
do humor – a água que faz coçar ao invés de matar a sede e o anel, justamente dentro da
barriga de um peixe.
A intensidade manifesta-se abundantemente também n’OVelho da montanha: na
descrição de Jon-Chon e de sua barba, no primeiro encontro de João Alberto com as
crianças indígenas, em suas descobertas relativas à flora e à fauna amazônicas, bem como
nos contrastes de sua cultura com a cultura Tirió.
Depois de conhecer a versão Tirió para a criação do mundo e para o seu próprio surgimento, a história dos transformados e de sua importância como elemento de
crença e tradição, irrompe, no texto, uma das características da intensidade: a surpresa:
– O tatuzão foi para a aldeia dos ancestrais e está pegando as pedras sagradas dos transformados. [...]

No primeiro impulso os meninos agarraram-se à parte de trás da máquina, tentando detê-la,
mas de nada adiantou. [...] Estavam atordoados e sem saber o que fazer. Foi então que Mopi
correu para a frente da caçamba e abraçou-se à pedra-cacique, no que foi seguido pelos outros
meninos [índios] cada um abraçando-se a uma pedra. A escavadeira parou, indecisa sobre
o que fazer. As quatro crianças olhavam para ela com olhar apavorado como se estivessem
na frente de um monstro pronto para devorá-las. [...] Parado, João observava a cena com
espanto. Se a escavadeira avançasse, esmagaria as crianças com pedra e tudo. De repente, a
enorme caçamba virou-se um pouco para o lado, os motores começaram a roncar novamente
e a máquina avançou rapidamente em direção à grande pedra-pajé, que estava desprotegida
e certamente iria ser apanhada. João não teve mais dúvida: pulou na frente da caçamba e
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abraçou-se à pedra-pajé. Por um triz a caçamba esmagava a sua perna. Mopi olhou para João
com um olhar ao mesmo tempo de surpresa e gratidão. Diante da atitude de João, a escavadeira recuou. (MACHADO, 1992, p. 76-77).

A ação presente – da narrativa – é determinada pelo passado. No caso das
crianças indígenas, por sua tradição e suas crenças. No caso de João, pelo conhecimento e pelo respeito à cultura Tirió, que compreendeu ser fator de identidade nacional e,
como tal, precisa ser preservada, assim como compreendeu que deve ser preservada
a floresta amazônica, responsável por inúmeras manifestações de vida na Terra. O
percebimento da necessidade de preservação está diretamente relacionado a um tempo
futuro.N’O Velho da Montanha, ela acontece sob a forma da conscientização de João
Alberto sobre essa necessidade, mas n’O Tesouro do Quilombo, ela se realiza, idealizada e executada pelos garotos-personagens que criam, com o dinheiro obtido pelo
tesouro, numa área de cerrado ainda não destruída pela ação humana, o Parque Nacional do Ambrósio, destinado à preservação da cultura dos quilombolas, e a Fundação
Meri-Buttu, dedicada ao resguardo da cultura dos índios Araxás.
A visita histórico-temporal ao passado, a reflexão sobre opresente – marcado pela
diversidade física e sociocultural – e as perspectivas de um futuro que valorize os acertos
do passado e repudie seus erros – possibilitadas pelas narrativas de Machado contribuem
– uma vez que a obra literária só se realiza quando lida – para a formação e para a
conscientização dos leitores sobre a pluralidade cultural que determinou a constituição
da nação e do povo brasileiro, bem como para a necessidade de se preservar o ambiente
físico e sociocultural que os formaram.
Machado faz o que diz Paz (1982. p. 225):revive “uma série de instantes
[recorrendo] aos poderes [...] da linguagem e às virtudes transmutadoras da imagem.
Imagina, poetiza [...] recria um mundo”. Mundo que reconhece, respeita e valoriza o
passado como fundamento e alicerce consistente para a construção do futuro.
Sob esse ponto de vista, pode-se falar em novidadecomo necessária à condição
artística de uma obra literária, uma vez que o apoio à preservação cultural e ecológica
é bastante recente no cenário mundial. Porém, somente o fato de haver, nas narrativas
de Machado, temas atuais, não confere a elas o estatuto da novidade que lhe será outorgado se, no futuro, permanecer atual.Novidade, hoje elas o são. Se o serão no futuro,
só um “único tribunal que pode decidir: o tempo” (ELIOT, apud PERRONE-MOIÉS,
1998, p. 172-173).
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INTRODUÇÃO
A melancia (Citrullus lanatus) é originária das regiões da África tropical, tendo
como centro de diversificação secundário o Sul da Ásia. A cultura foi introduzida na
América no século XVI. A melancia pertence à família das cucurbitáceas. Trata-se de
uma planta anual, de crescimento rasteiro, com várias ramificações que alcançam até 5 m
de comprimento.
A melancia, embora não sendo brasileira, tem se destacado entre as principais
olerícolas cultivadas no país. A área plantada em 2008 superou 80.000 ha, com produtividade da ordem de 21 t/ha. A produção de melancia, no Tocantins, em 2007 atingiu a marca
de 165 mil toneladas. Os produtores rurais tocantinenses comemoram a evolução e o significativo aumento de 26% em relação ao ano passado. Nos dois municípios responsáveis
pela produção no Estado, Formoso do Araguaia e Lagoa da Confusão, foram plantados
cerca de 5 mil hectares do fruto (SEAGRO-TO, 2008).
As cultivares de melancia tradicionalmente mais plantadas no Brasil são de origem americana ou japonesa, que se adaptaram bem às nossas condições. O produtor tem
a sua disposição um grande número de cultivares que diferem entre si quanto à forma do
fruto, coloração externa e da polpa.
As flores masculinas e femininas localizam-se separadamente na mesma planta.
Cada flor permanece aberta por apenas um dia. A abertura ocorre de uma a duas horas
após o aparecimento do sol e o fechamento, à tarde. As flores femininas da melancia
abrem após o nascer do sol e permanecem abertas apenas durante algumas horas, menos
de 1 dia e são predominantemente polinizadas por abelhas. A atividade das abelhas iniciase logo após o nascer do sol e prolonga-se até meio da tarde, podendo declinar nas horas
de maior calor (ALMEIDA, 2003).

1

Projeto: Módulo de Pesquisa em Abelhas; Unitins/Seagro-TO; Pibic/CNPq/Unitins.
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A polinização é realizada por abelhas, normalmente pela manhã. A presença de
abelhas durante a fase de florescimento é fundamental para aumentar o pegamento dos
frutos, conseqüentemente a produtividade e para diminuir o número de frutos defeituosos.
Para uma boa produtividade é necessário que cada flor seja visitada pelo menos 8
vezes (HOCHMUTH et al., 1996). O vingamento diminui se a flor for visitada menos de
4 vezes. As colméias devem ser colocadas no perímetro da parcela no início da floração
masculina.
Relatos de produtores tocantinenses que colocam colméias de abelhas africanizadas nos plantios tem observado aumento da ordem de 7 a 10 ton./ha. Portanto, a necessidade de um trabalho de pesquisa para investigação científica destas informações.

METODOLOGIA

Este trabalho foi realizado na área experimental da Fundação Universidade do
Tocantins - Unitins, situada no Complexo de Ciências Agrárias – CCA. No local, foi selecionada uma área para plantio de 270 m², dividida em três blocos com espaçamento de
0,8 m entre covas e 3,0 m entre linhas, tendo um total de seis linhas e 15 colunas (Fig. 1).
Após a realização de uma aração, foi coletado amostras de solo para a análise
físico-química, para embasar a utilização da adubação química. Para o plantio foram
abertas covas de 20 cm de profundidade, onde foram colocadas 3 sementes/cova. Adubação química utilizada foi 155 gramas de N-P-K na formulação 5:15:5.
O desbaste foi realizado aos 25 dias após o plantio, período este em que foi feita
a adubação de cobertura com 114 g/covas gramas de N-K na proporção 1:1. No início da
floração (cerca de 40 dias após o plantio), foram colocadas telas com tecido organza, para
proteção contra polinização de abelhas. Seguido da colocação de uma caixa de abelhas
africanizada (Fig. 1).
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Figura 1. Foto do experimento montado no Centro Agrotecnológico de Palmas – TO.

A colheita dos frutos e a coleta de dados foram feitas aos 75 dias depois o plantio.
Cinco plantas por bloco com polinização aberta e fechada foram usadas na avaliação da
polinização por meio de quantificação do número de frutos e respectivos pesos (Fig. 2).

Figura 2. Foto da colheita do experimento, mostrando o processo de pesagem dos frutos.

A segunda etapa do projeto foi realizada em duas áreas no Complexo de Ciências
Agrárias – CCA. Sendo uma com a presença de caixas de abelhas africanizada e outra na
região do Centro de Pesquisa Fazendinha sem a presença, seguindo os mesmos procedimentos fitotécnicos do primeiro experimento, porém sem a cobertura de tecido.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 1. As plantas que foram cobertas com o tecido organza não produziram frutos, enquanto que as plantas polinizadas
por abelhas produziram frutos com um valor de peso médio por planta de 6,63. A produtividade média por hectare foi de 27,6 toneladas, superior a média nacional que é de 21
ton/ha.

Tabela 1. Produção de melancia (Citrulus lunatus), em condições de polinização aberta e
fechada a abelhas africanizadas.
Tratamentos
Polinização aberta
Polinização fechada

Número médio
de frutos/planta
5,0 a*
0,0 b

Peso médio de frutos/
planta(kg)
6,63 a
0,0 b

Produtividade (Ton/
ha)
27,6 a
0,0 b

*Médias com letras diferentes nas colunas diferiram entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de
erro.

Estudos realizados com polinização fechada em Setor de Horticultura da Universidade de Passo Fundo em Passo Fundo – RS com morangos demonstraram uma porcentagem de apenas 23,3% dos frutos produzidos, já com a presença de colméias essa
aumentou para 61,2%, mostrando assim, a eficiência da polinização por abelhas (ANTUNES 2007).
Na área protegida contra abelha, foi observado o crescimento normal das plantas
e presença de florescimento, porém não houve vingamento de frutos, devido a ausência
de polinização pelas abelhas.
Com relação a segunda etapa, devido a problemas fitossanitários (viroses), os
experimentos foram repetidos 2 vezes porém não foi possível a coleta de dados.
Com nos resultados preliminares concluímos que, as plantas com acesso a polinização por abelhas apresentaram produtividade superior a média nacional. Este fato
observado evidencia o importante papel das abelhas como polinizadoras da cultura da
melancia.
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