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Apresentação
Com a Temática “EFEITOS DA ATIVIDADE ANTRÓPICA NA
SUSTENTABILIDADE DO CERRADO” a Fundação Universidade Estadual do
Tocantins – UNITINS realiza, no período de 21 a 22 de novembro, a XX
Jornada de Iniciação Cientíﬁca UNITINS/CNPq, com a missão de levar à
comunidade técnico-cientíﬁca do Estado do Tocantins e do Brasil o fruto
do trabalho árduo de nossos pesquisadores e bolsistas.
Durante a XX Jornada de Iniciação Cientíﬁca serão apresentados
os resultados das pesquisas desenvolvidos durante o ciclo PIBIC/PIBITI
2012/2013, nas áreas de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências
Exatas e da Terra, Ciências Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e Artes.
Agradecemos à comunidade técnico-cientíﬁca e aos demais
participantes desse evento, que teve como objetivo Incentivar a iniciação
à pesquisa cientíﬁca; além de divulgar os resultados dos projetos de
pesquisas realizadas pelos bolsistas de PIBIC e PIBITI da UNITINS no ciclo
2012/2013.
Bom evento a todos!
Prof. Dr. Pedro Alves de Moura Sobrinho
Coordenador do PIBIC/PIBITI-UNITINS
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ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS UTILIZADAS
PELOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENDIMENTO AO
ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO
Silva, Fernanda Batista1; Toledo, Elizabeth Maria L.2
1
2

Estudante do Curso de Serviço Social da UNITINS, Bolsista do PIBIC-UNITINS/CNPq; e-mail: nand2009@hotmail.com.
Professor/Pesquisador UNITINS; e-mail: elizabeth.ml@unitins.br

INTRODUÇÃO

O estudo em torno do adolescente em nosso país tem crescido bastante nos últimos anos, principalmente
com a atenção priorizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, por meio de entidades governamentais e nãogovernamentais, preocupadas com a garantia dos direitos dos adolescentes no Brasil como um todo, bem como nos
Estados e Municípios.
Como forma de ampliar os conhecimentos sobre os programas e projetos que atendem aos adolescentes no
município de Palmas tem sido desenvolvido projetos no Tocantins com a ﬁnalidade de amparar esses atores e suas
vulnerabilidades na vida cotidiana. Foi a partir dessas premissas que o Grupo de Pesquisa Criança e Adolescente/GPCAd,
por meio do projeto – Avaliação de programas e projetos de atendimento ao adolescente no município de Palmas,
vem desde 2009 desenvolvendo projetos e pesquisas com enfoque na garantia de direitos de crianças e adolescentes.
Em 2012 por meio do edital do PIBIC/UNITINS/CNPQ, foram apresentadas duas propostas de subprojetos, sendo na
oportunidade aprovados para a vigência no período 2012/2013.
No âmbito dos programas sociais, tanto públicos quanto privados, a avaliação é um grande desaﬁo, pois envolve
reﬂexões e decisões sobre as relações com os parceiros e os beneﬁciários do programa. É comum surgirem algumas
questões sobre como avaliar, por que e para que avaliar, e, ainda, quem será responsável pela avaliação. São indagações
que corroboram com a deﬁnição propagada de que avaliar é analisar a eﬁciência, é comparar os efeitos de um programa
com suas metas (COHEN e FRANCO, 2004). Tal deﬁnição alternativa pode implicar em um processo avaliativo falseado,
uma vez que o verdadeiro objetivo de uma avaliação é subsidiar o planejamento para a ação.
O processo de avaliação de programas tem relevante importância, uma vez que permitem desenvolver e
fortalecer a ação pública, objetivando oferecer subsídios para melhoria da eﬁciência e eﬁcácia da administração
dos programas sociais, e oferecer respostas à sociedade sobre a efetividade social das políticas implantadas, em um
processo de prestação de contas.
Para tanto, foram aplicados questionários aos gestores das entidades escolhidas que desenvolvem programas de
atendimento a adolescentes do município de Palmas/TO, para coleta de dados estatísticos, permitindo assim formular
indicadores para designar a realidade social dos programas referente às estratégias pedagógicas.
Assim, Santagada (2007) aborda que os indicadores sociais devem responder às preocupações quanto à dinâmica
social, ou seja, as mudanças signiﬁcativas que estão em curso na sociedade capitalista atravessada pelo conﬂito de
classes; elucidar as questões que não se atenham somente ao que pode ser mensurado, mas ir além da informação
quantitativa e desta forma aproximar-se, dos conﬂitos de interesse que são o motor do processo social.
Neste sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 2° preconiza que adolescentes são
pessoas com idade entre doze e dezoito anos. A Constituição Federal de 1988 estabelece que: “É dever da família,
da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à proﬁssionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão” (Artigo 277).
Desenvolver este sub-projeto de pesquisa partiu do interesse de conhecer os resultados alcançados com as
atividades pedagógicas que são oferecidas aos adolescentes em situação de risco social e pessoal, atendidas pelos
diversos programas existentes em Palmas, e ainda analisar os impactos desses programas na vida dos adolescentes.
A proposta desta pesquisa foi constituir um levantamento de dados que subsidiem o atendimento com enfoque
educativo e que promovam e garantam os direitos humanos de adolescentes estabelecidos no Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA, 1990) e outros documentos legais, além de estar em consonância com a Política Nacional
de Assistência Social, além de contribuir para que o planejamento futuro destes programas cumpra os objetivos
institucionais, e, acima de tudo, assuma o compromisso com as repercussões ao longo de sua realização.
Este subprojeto teve como objetivo mapear e analisar as estratégias pedagógicas utilizadas pelos programas e
projetos de atendimento ao adolescente no município de Palmas - TO.
Esperamos que os resultados dessa pesquisa possam contribuir para uma melhoria na qualidade das atividades
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oferecidas pelos programas e projetos que atendem os adolescentes no município de Palmas/TO.

MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa seguiu uma metodologia com visão multidimensional de construção de seu processo, acolhendo
diferentes áreas do conhecimento.
A referida investigação é de natureza quanti-qualitativa, pois os métodos qualitativos e quantitativos não se
excluem, embora diferenciem quanto à forma e a ênfase. A pesquisa quantitativa é adequada para apurar opiniões e
atitudes explícitas dos entrevistados, pois utiliza instrumentos padronizados (questionários). Já o método qualitativo
traz como contribuição ao trabalho de pesquisa uma mistura de procedimentos de cunho racional e intuitivo capazes de
contribuir para uma melhor compreensão do fenômeno. Este método envolve o desenvolvimento e o aperfeiçoamento
de novas idéias, desta forma aborda pequenos grupos de entrevistados através de um roteiro, tratando-se da aplicação
de questionários para mapeamento e análise dos dados.
A pesquisa foi realizada em Palmas/TO, abrangendo uma amostra de oito (8) entidades dos programas e projetos
sociais que atendem os adolescentes, que seguem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Meninas dos olhos de Deus
Ação Social Arquidiocesana de Palmas – ASAP - Casa de Marta
Centro de Defesa da Criança e Adolescente – CEDECA ‘Glória de Ivone’
Associação ‘Ação Social Jesus de Nazaré’
Comunidade Sementes do Verbo – Sementinhas de Amor
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 1206 sul
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 504 norte
Fundação Fé e Alegria
No entanto, no CRAS situado na quadra 504 Norte, não foi possível a aplicação do questionário, tendo em vista
que no momento da visita fomos informados pela coordenadora que nenhum programa voltado para o adolescente,
estava autorizado a funcionar sendo assim justiﬁcado pela mudança de gestão do governo municipal de Palmas/TO.
Já na Fundação Fé e Alegria o questionário não foi respondido pela equipe diretiva da entidade, devido à dinâmica
de funcionamento da mesma, uma vez que foi agendada previamente e realizada visita; porém no momento da reunião
das pesquisadoras com a gestora da instituição foi justiﬁcado que todas as ações e decisões a serem tomadas são de
inteira responsabilidade de toda a equipe, portanto o questionário só poderia ser realizado de forma coletiva. No
entanto, para isso necessitaria haver uma reorganização da agenda interna. Em decorrência do tempo e da dinâmica
das atividades institucionais da Fundação o questionário não foi possível ser aplicado.
Durante o desenvolvimento da pesquisa foram adotados os seguintes procedimentos: - Levantamento bibliográﬁco
pertinente ao tema da pesquisa. - Aplicação de questionários nas instituições, a cima citadas, que desenvolvem
programas e projetos sociais que atendem aos adolescentes. - Visita às entidades e órgãos que desenvolvem programas
e projetos sociais com adolescentes para aplicação dos questionários. - A tabulação dos dados coletados foi realizada
logo após as visitas às entidades e órgãos que desenvolvem os programas e projetos sociais.
Após a tabulação dos dados deu-se a análise das estratégias pedagógicas utilizadas a ﬁm de veriﬁcar se elas são
adequadas aos programas e projetos sociais em vigência nas instituições e entidades pesquisadas. Para a coleta dos
dados, foi aplicado um questionário aos adolescentes e aos gestores dos programas e projetos sociais, com perguntas
abertas e fechadas, os quais foram respondidos individualmente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram analisados os resultados das seis instituições investigadas, sendo elas: Meninas dos olhos de Deus; Ação
Social Arquidiocesana de Palmas – ASAP - Casa de Marta; Centro de Defesa da Criança e Adolescente – CEDECA ‘Glória
de Ivone’; Associação ‘Ação Social Jesus de Nazaré’; Comunidade Sementes do Verbo – Sementinhas de Amor; Centro
de Referência de Assistência Social – CRAS 1206 sul.
O primeiro requisito questionado foi o aspecto arquitetônico, pois, para efetuar um bom atendimento e se ter
um bom desempenho dos funcionários e dos atendidos, é fundamental as boas condições físicas. Porém foi notado que
apenas duas entidades das investigadas atenderam a todos os requisitos no que tange ao aspecto da estrutura física;
as demais atendem apenas parcialmente uma vez que primam pela boa conservação do local, todavia apresentam
aspectos como forro de gesso daniﬁcado, não possuem área verde e ainda não há adaptação para acessibilidade.
Conforme mostrado no gráﬁco 1.
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Gráﬁco 1 – Atendimento aos aspectos arquitetônicos da Unidade.

Atendimento aos aspectos
arquitetônicos da unidade

33%

SIM
NÃO

67%

Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
Pode-se notar que somente 33% das entidades estão aptas para receber pessoas com deﬁciência. Ferindo assim
o princípio da igualdade e o direito do deﬁciente, preconizado na Lei de nº 10.048, de 08 de novembro de 2000,
que prioriza o atendimento às pessoas com deﬁciências, e a Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deﬁciência ou com
mobilidade reduzida.
É relevante a importância da inclusão nas entidades que atendem adolescentes como meio de propiciar a
construção-reconstrução e socialização de conhecimentos, visando à transformação da realidade para um melhor
contexto individual e social.
Assim, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – Necessidades Educacionais Especiais (BRASIL, 1998, p.18),
a prática da inclusão social repousa em alguns princípios importantes, como a aceitação das diferenças individuais;
valorização de cada pessoa; convivência dentro da diversidade humana e aprendizagem através da cooperação.
Quanto a multiproﬁssionalidade institucional das entidades, foi questionado a forma de decisões, como por
exemplo, a prática de reuniões de equipe com estudo de caso; foi constatado que das entidades questionadas 83%
responde de forma satisfatória a necessária multiproﬁssionalidade, sendo que apenas 17% corresponde parcialmente.
Conforme o gráﬁco 2.
Gráﬁco 2 – Respeitada a multiproﬁssionalidade com reunião de equipe

Respeitada a multiprofissionalidade com
reunião de equipe
0%

17%

SIM
NÃO
PARCIALMENTE

83%

Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
A equipe multiproﬁssional é responsável por proporcionar a socialização do saber, propiciando incrementos de
conﬁança e de aprendizagem entre os proﬁssionais, reﬂetindo na qualidade do atendimento e satisfação do público.
A atuação de uma equipe multiproﬁssional torna-se importante devido ao fato de que o adolescente passa a ser
visto de uma maneira integralizada, uma vez que, segundo Sampaio (2004), o ser humano representa um organismo
multidimensional (bio-psico-social-espiritual) que se constrói através das relações que estabelece com o outro e a
qualidade das relações irá inﬂuenciar diretamente o seu desenvolvimento.
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Referente às atividades pedagógicas, foi observado que 100% das entidades estão em consonância com o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que em seu artigo 68 § 1º Entende-se por trabalho educativo a atividade
laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem
sobre o aspecto produtivo. Conforme o gráﬁco 3.
Gráﬁco 3 – Atividades pedagógicas desenvolvidas em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
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Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
Para proporcionar aos adolescentes a participação em aspectos diversos da vida em sociedade requer organização
e sistematização das atividades.
Nesse sentido para se trabalhar temas direcionados à adolescência demanda um dinamismo estratégico no
planejar; MORIN (1996) entende o planejamento como estratégia, uma espécie de guia de ação, portanto projeta
valores, ideias motoras e princípios pelos quais se organiza. O autor ainda complementa que a estratégia, é a arte
de trabalhar com a incerteza, compondo cenários de ação que podem se modiﬁcar em função de informações,
acontecimentos e imprevistos que sobrevenham no curso das ações, em seu conjunto. As ideias de Morin reforçam
a necessidade do planejamento para se trabalhar com os adolescentes, uma vez que, por mais se planeje temos
que estar preparados para lidar com os imprevistos próprios do contexto e que muitas vezes precisa-se replanejar e
também preparados para lidar com as incertezas peculiares à fase da adolescência.
Neste sentido, no que se refere à proposta pedagógica das instituições, constatou-se que a maioria das instituições
revelou que seu trabalho pedagógico está baseado na tendência pedagógica da construção do conhecimento,
perfazendo um percentual de 83%. Uma instituição não conseguiu identiﬁcar sua proposta pedagógica, equivalendo
ao percentual de 17%, Conforme demonstra o gráﬁco 4 a seguir
Gráﬁco 4 – A proposta pedagógica da instituição está baseada na tendência

A proposta pedagógica da instituição
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Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
Segundo Muramoto (2004), a proposta pedagógica (contextualizada na prática social e pedagógica) poderá
favorecer aos atendimentos dos interesses universais, onde predomina a cooperação, a solidariedade, a disciplina
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autônoma, em que a relação homem – mundo – conhecimento seja consciente e verdadeira.
A consciência crítica das relações homem-homem e homem-mundo, na trajetória histórica da Humanidade,
apontarão tanto para a necessidade e para as possibilidades de transformação como para a inevitável reﬂexão/
discussão de qual direção seguir para buscar a verdadeira sociedade.
Segundo o sítio www.apaebrasil.br, o Plano de Ação se refere ao planejamento de todas as ações necessárias
para atingir um resultado desejado. É um momento importante para a entidade pensar sobre a sua missão, identiﬁcando
e relacionando as atividades prioritárias para o ano em exercício, tendo em vista os resultados esperados.
E ainda, para atingir um objetivo, uma meta, precisa-se fazer alguma coisa, ou seja, precisamos agir - realizar
uma ou, geralmente, várias ações. Até “não fazer nada” pode ser uma ação necessária para atingir um objetivo. E,
exceto nos casos de urgência máxima, precisamos deﬁnir uma data para concluir – um prazo.
Neste sentido, as entidades pesquisadas têm seu planejamento/plano de ação elaborado pelo pedagogo,
assistente social, equipe de proﬁssionais e outros, correspondendo a elaboração do plano pelos seguintes proﬁssionais:
16% elaborado pelo pedagogo; 17% pelo Assistente Social; 50% pela equipe de proﬁssionais e 17% por outro não
identiﬁcado. Assim, conclui-se que 50% das instituições pesquisadas não elaboram seu plano de ação em equipe, mas
por apenas um proﬁssional, conforme demonstra o gráﬁco 5.
Gráﬁco 5 – Planejamento/plano de ação é elaborado pelo(a)
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Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
As atividades pedagógicas mais utilizadas de forma educativa pelas entidades pesquisadas foram: teatro com
21%; música 17%; dança 21%; trabalhos manuais 12%; esportes 12% e outros 17%. Assim como demonstrado no
gráﬁco 6 a seguir.
Gráﬁco 6 – Os tipos de atividades pedagógicas desenvolvidas na instituição
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17%
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Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
Essas atividades pedagógicas (teatro, música, dança, trabalhos manuais, esportes, etc.) permitem ao adolescente
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desenvolver habilidades físicas e intelectuais que contribuem para o relacionamento em grupo, proporciona
oportunidades de inserção social, bom convívio familiar e a formação de cidadãos conscientes dos seus direitos e
deveres na sociedade.
As técnicas de ensino, também denominadas estratégias ou procedimentos de ensino, são formas de desenvolver
as atividades pedagógicas de forma que atenda aos objetivos e às necessidades dos adolescentes. Para isso, é necessário
ter clareza sobre os diversos tipos de atividades e aos modos de como de empregá-las. É evidente que cada situação,
cada modalidade a ser desenvolvida exige técnicas deﬁnidas, que geralmente não são únicas e exclusivas.
Para desenvolver as atividades pedagógicas os proﬁssionais das entidades pesquisadas utilizam técnicas como
palestras, cursos, oﬁcinas, encontros e reuniões. Sendo que, respectivamente, 17% utilizam palestras, 11% cursos, 33%
oﬁcinas, 11% encontros e 28% reuniões. Conforme demonstra o gráﬁco 7.
Gráﬁco 7 – As técnicas de ensino mais utilizadas pelos proﬁssionais no desenvolvimento das atividades pedagógicas
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Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
As estratégias utilizadas são desenvolvidas em grande grupo, em pequenos grupos, e de forma mista (ora
individual, ora grupal), sendo 50% em grandes grupos, 12% em pequenos grupos e 38% mista.
A convivência em grupo é fundamental, pois o objetivo principal é a união da turma num único interesse: o tema
a ser apresentado. Há consequentes diálogos, compartilhamento de responsabilidade, interesse comuns, integração
do grupo e a oportunidade de cada um respeitar o outro, de se descobrir, descobrir o outro, assim como fazer novas
descobertas, conforme demonstra o gráﬁco a seguir.
Gráﬁco 8 – As estratégias pedagógicas utilizadas são desenvolvidas de forma
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Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
Os recursos utilizados pelas instituições pesquisadas no desenvolvimento das estratégias pedagógicas foram:
computador, data-show, aparelho de som, quadro branco, material reciclável/sucata e outros. Sendo em 25% o uso
do computador, 20% data-show, 20% aparelho de som, 10% quadro branco, 20% material reciclável/sucata e ainda 5%
outros. Assim como demonstra o gráﬁco 9.
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Gráﬁco 9 – Para o desenvolvimento das estratégias pedagógicas são utilizados os recursos didático-tecnológicos
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Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
É importante ressaltar que os recursos didáticos, são de importância capital para uma aprendizagem signiﬁcativa,
desde que seja utilizado como meio e não como ﬁm em si mesmo, por proﬁssionais capacitados que conheçam de
fato suas potencialidades educativas. Desde o livro, a TV e o computador, podem possibilitar ao educando um estudo
da realidade local, a ampliação da capacidade de observação do mundo que o rodeia e a construção da autonomia.
Assim, o adolescente terá mais facilidade de compreender o conteúdo se começar a abordá-lo, segundo sua realidade,
seu desenvolvimento real e as relações com as situações regionais, nacionais e mundiais, percebendo criticamente o
mundo, construindo uma aprendizagem autônoma e signiﬁcativa.
Com relação às atividades pedagógicas estas são aplicadas conforme a natureza e o objetivo que se quer atingir
na seguinte periodicidade: semanal, mensal, diária, pontual ou outra. Sendo 60% semanal, 10% mensal, 10% diária,
10% pontual, 10% outra, assim como é demonstrado no gráﬁco 10.
Gráﬁco 10 – As atividades pedagógicas são aplicadas na seguinte periodicidade
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Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
A avaliação é uma das etapas fundamentais do processo ensino-aprendizagem. Só se sabe se as atividades
atingiram os objetivos se elas forem avaliadas. O educador, ao lidar com a avaliação da aprendizagem escolar, deve
ter em mente a necessidade de colocar em sua prática diária, novas propostas que visem a melhoria do ensino,
pois a avaliação é parte de um processo e não um ﬁm em si mesma e deve ser utilizada como um instrumento
para a melhoria da aprendizagem dos educandos. Nesse sentido, a educadora e estudiosa Hoﬀmann assevera que:
A avaliação, enquanto mediação signiﬁca encontro, abertura ao diálogo, interação. Uma trajetória de conhecimento
percorrida num mesmo tempo e cenário por alunos e professores. Trajetos que se desencontram, por vezes, e se
cruzam por outras, mas seguem em frente, na mesma direção (2005, p. 40).
As atividades pedagógicas são avaliadas nas modalidades: diagnóstica, processual/contínua, somativa/conclusiva
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ou ainda, não são avaliadas, respectivamente avaliadas em 37% diagnóstica, 50% processual/contínua, 13% somativa/
conclusiva. Conforme gráﬁco 11.
Nas instituições pesquisadas predominou a avaliação formativa ou processual, o que signiﬁca que a maioria das
instituições avalia continuamente suas atividades. Por avaliação formativa (ou contínua): “Tipo de avaliação que ocorre
durante o processo de instrução. Inclui todos os conteúdos importantes de uma etapa da instrução; fornece feedback ao
aluno do que aprendeu e do que precisa aprender; fornece feedback ao professor, identiﬁcando as falhas dos alunos e
quais os aspectos da instrução que devem ser modiﬁcados; e busca o atendimento às diferenças individuais dos alunos
e a prescrição de medidas alternativas de recuperação das falhas de aprendizagem.
Ao passo que um índice signiﬁcativo (37%) pratica a avaliação somativa ou conclusiva, isto é, somente se avalia
ao ﬁnal das atividades, não permitindo ao adolescente identiﬁcar suas limitações e corrigi-las durante o seu processo
de ensino-aprendizagem.
Gráﬁco 11 – As atividades pedagógicas são avaliadas na modalidade
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Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
Dos adolescentes atendidos nas entidades pesquisadas 83% que participam das atividades pedagógicas
freqüentam regularmente a escola e 17% não freqüentam escola. Assim como demonstrado no gráﬁco 12.
A relação estabelecida entre a frequência do adolescente na escola e a participação nas atividades nos projetos
é fundamental, pois assim ele tem oportunidade de desenvolver suas habilidades e competências e ter uma educação
de melhor qualidade.
Gráﬁco 12 – Os adolescentes que participam das atividades pedagógicas freqüentam regularmente a escola
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Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
Conforme demonstra o gráﬁco 13, 100% dos adolescentes atendidos pelas entidades pesquisadas que
freqüentam a escola regularmente têm acompanhamento com trabalho integrado pela escola.
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Gráﬁco 13 – Trabalho integrado de acompanhamento dos adolescentes atendidos pela escola
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Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
Referente ao incentivo à convivência familiar, 83% das instituições incentiva o convívio familiar e 17% não
incentiva. Conforme demonstra o gráﬁco 14.
Gráﬁco 14 – As atividades envolvidas incentivam a convivência familiar
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Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
O desempenho escolar individual de cada aluno depende não apenas do seu rendimento em sala de aula e da
competência de seus professores, mas também, do apoio da base familiar que este aluno encontra em sua casa. A
relação entre família e estudos e, principalmente, a maneira como a família de cada aluno se comporta em relação ao
seu desempenho escolar, inﬂuencia os resultados obtidos por crianças e adolescentes.
Quanto aos trabalhos/atividades que envolvem as famílias, são realizados por meio de reuniões, encontros,
grupos, individualizados, palestras, entrevistas, outros. Correspondendo respectivamente 22% reuniões, 28%
encontros, 6% grupos, 11% palestras, 22% entrevistas e 11% outros. Conforme gráﬁco 15 abaixo.
Gráﬁco 15 – Os trabalhos/ atividades que envolvem as famílias são realizados por meio de
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Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
Conforme gráﬁco 16 e tabela 16, existe política de formação continuada dos recursos humanos lotados em 50%
das entidades pesquisadas e 50% não dispõe de nenhuma política de formação.
Gráﬁco 16 – Política de formação continuada dos recursos humanos
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Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
De acordo o pesquisado, no que se refere a participação/ articulação com as universidades, 50% das entidades
tem articulação e 50% não tem. Assim como gráﬁco 17.
Abordar a política de formação, tendo como eixo o enfoque do desenvolvimento proﬁssional docente, traz
consigo o enorme desaﬁo de situar com clareza o papel dos professores na sociedade atual, que demanda cada vez
mais uma grande capacidade de adaptação, ﬂexibilidade, atualização de conhecimentos, frente às exigências da prática
educativa.
Por conseguinte, pensar uma política educacional que atenda às necessidades reais da sociedade brasileira só
é possível se entendemos a educação como prática social, construída historicamente no âmbito das relações sociais.
A busca de qualiﬁcação dos proﬁssionais que atuam nas instituições que lidam com os adolescentes possibilita um
atendimento melhor a eles e, consequentemente, melhoria na qualidade da educação oferecida.
Gráﬁco 17 – Participação/ articulação com as universidades
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Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
A formação escolar dos adolescentes tem relevante importância na vida social deles, reﬂetindo em todos
os aspectos da vida em sociedade, para tanto é preciso garantir a permanência, freqüência ou ainda o retorno dos
adolescentes na escola. A LDB Lei nº 9394/96 estabelece que a educação é direito de todos, gratuita e obrigatória, é
dever do estado e da família e deve ser assegurado a todos de 6 aos 17 anos o acesso e a permanência das crianças e
adolescentes na escola.
Quanto a isso, constatou-se que 100% das entidades se preocupam com esta formação e tem um projeto
especíﬁco para colaborar com a permanência dos adolescentes que freqüentam regularmente a escola. Conforme
gráﬁco 18.
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Gráﬁco 18 – Projeto para colaboração com a permanência, freqüência e retorno dos adolescentes à escola
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Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
Foi constatado que 100% das entidades consideram importante e/ou tem como prioridade que o adolescente
freqüente a escola. Conforme gráﬁco 19.
Gráﬁco 19 – Considera importante e/ou têm como prioridade a freqüência dos adolescentes na escola
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Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
É importante que as escolas, especialmente aquelas em que os adolescentes atendidos estudam, façam parceria
com instituições que desenvolvem atividades sociais e educativas, uma vez que o trabalho em rede proporciona o
acompanhamento na totalidade ao adolescente. Além disso, as atividades que eles participam no contra turno da
escola contribuem muito para o desenvolvimento físico, intelectual, emocional, ético e estético. Neste sentido 67%
tem estabelecido essa parceria, enquanto 33% ainda não. Assim como demonstrado no gráﬁco 20
Gráﬁco 20 – Atividades desenvolvidas pela escola, em parceria com as instituições
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NÃO

Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
Quando o adolescente não quer freqüentar a escola, providências devem ser tomadas para o bem dele e para
cumprir a LDB nº 9394/96. Das instituições pesquisadas 75% sensibiliza o aluno para a importância dos estudos,
enquanto 12% estipula para o adolescente um prazo para que ele retorne à escola e 13% não permite a participação
nos projetos da instituição. Conforme o gráﬁco 21 abaixo.
Gráﬁco 21 – Providências adotadas pela instituição quando o adolescente não quer freqüentar a escola
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Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
Felizmente a maioria das instituições estimula e sensibiliza o aluno sobre quanto a sua participação nos estudos,
embora com estratégias diferentes, 100% tomam providências, 75% sensibilizam, outras 25% tomam atitudes mais
drásticas (proíbe a participação nos projetos ou estipula prazos), demonstrando que além de cumprir a legislação estão
também cumprindo seu papel social. Porém há adolescentes que não freqüentam a escola e são apenas sensibilizados,
tendo em vista que o projeto social não tem com objetivo primeiro a freqüência na escola, mas o apoio social, um
exemplo é a Ação Social Arquidiocesana de Palmas – ASAP - Casa de Marta, que atende adolescentes gestantes.
Das instituições pesquisadas, veriﬁcou-se que em 100% delas existe espaço interno para desenvolvimento de
atividades pedagógicas, considerando a faixa etária da criança ou adolescente. Também constatou-se que 100% das
atividades são distribuídas de acordo com a faixa etária dos atendidos, conforme demonstra o gráﬁco 22 a seguir.
Gráﬁco 22 – Espaço interno para desenvolvimento de atividades pedagógicas, considerando a faixa etária do adolescente
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Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
Os proﬁssionais responsáveis pelas atividades pedagógicas das instituições em estudo, 100% possuem formação
especíﬁca ou são capacitados, conforme gráﬁco 23. A grande maioria dos proﬁssionais que atuam nas instituições
sociais pesquisadas são funcionários efetivos do quadro de proﬁssionais do Estado ou selecionados e contratados
pelas instituições não-governamentais. Grande maioria desses proﬁssionais possuem nível superior, especialização e
experiência na área educacional e social.
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Gráﬁco 23 – Proﬁssionais responsáveis que tem formação especíﬁca ou capacitação para as atividades pedagógicas
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Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
Constatou-se que, em todas as entidades pesquisadas existem condições adequadas para desenvolver as
atividades pedagógicas, tendo em vista que há pessoas capacitadas para dirigir as atividades e ambiente para que
possam ser desenvolvidas as atividades pedagógicas, correspondendo a 100%, conforme demonstra o gráﬁco 24. Essa
constatação é importante para que os proﬁssionais possam planejar bem suas atividades e muitas delas, senão a
maioria necessitam não só de espaço físico, mas de condições adequadas para desenvolvê-las.
Gráﬁco 24 – Condições adequadas para desenvolver as atividades pedagógicas

Existem condições adequadas para
desenvolver as atividades pedagógicas?
0%
SIM
NÃO

100%

Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
Quanto às atividades propostas pelas instituições, segundo os gestores e/ou responsáveis das instituições
pesquisadas, as atividades atendem de forma satisfatória os interesses dos adolescentes atendidos, conforme gráﬁco
25.
Gráﬁco 25 – As atividades pedagógicas atendem os interesses dos adolescentes
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Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
Veriﬁcou-se que 50% das instituições possuem biblioteca e ainda 50% não possuem. Conforme gráﬁco 26. A
biblioteca proporciona aos adolescentes descobertas e a formação cultural, abrindo portas para o conhecimento e
ainda, uma nova e ampliada visão de mundo propiciando o estabelecimento da inclusão social. Quando os adolescentes
têm acesso a uma biblioteca com um acervo que vai ao encontro do interesse deles certamente, eles demonstrarão
mais conhecimento, melhor capacidade para desenvolver as habilidades e maior capacidade de concentração.
Gráﬁco 26 – Existência de biblioteca

Existência de biblioteca

50%

50%

SIM
NÃO

Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
Conforme gráﬁco 27 foi possível veriﬁcar que 50% das instituições têm alguma ação integrada com a escola onde
os adolescentes estudam e 50% delas não tem nenhuma ação.
Gráﬁco 27 – Ação integrada da instituição com a escola onde os adolescentes estudam

Ação integrada da instituição com a escola
onde os adolescentes estudam

50%
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Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
Essas instituições que não têm ainda nenhuma articulação com a escola onde os adolescentes estudam foi
sugerida a elas que procurem estabelecer essa parceria, uma vez que a exemplo das outras já articuladas, a participação
dos adolescentes é mais intensa, pois eles percebem que a escola também se interessa e preocupa com o bem estar
dele. Isso gera maior grau de satisfação em realizar as atividades, além de elevar a auto-estima e melhorar seu
desempenho na escola.
É importante trabalhar a questão de gênero por meio de cursos e oﬁcinas/atividades diferenciadas, uma vez
que é na fase da adolescência que muitos fatores subjetivos da pessoa são formados, para tanto 50% das entidades
pensando nisso desenvolvem cursos ou atividades especíﬁcas para meninas. Assim como demonstrado no gráﬁco
28. Embora algumas atividades sejam tipicamente femininas considerando as diferenças físicas há alguns estudiosos
que consideram isso uma discriminação, uma vez que vivemos em uma sociedade que a cada dia mais se luta pela
igualdade de gênero.
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Gráﬁco 28 – Existência de cursos especíﬁcos para meninas
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Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
A educação proﬁssional é um fator importante na inserção dos adolescentes ao mercado de trabalho, assim,
67% das instituições oferecem algum curso proﬁssionalizante, enquanto 33% não oferecem. É importante que essas
instituições ofereçam iniciativas de cursos proﬁssionais para sondar as aptidões dos adolescentes e despertar o
interesse pelo trabalho e pelo exercício da cidadania. Nesse sentido, é importante que as instituições que oferecem
atividades pedagógicas e sociais para os adolescentes repensem as atividades que oferecem bem como a forma de
realizá-las. Vejamos o demonstrado no gráﬁco 29.
Gráﬁco 29 – Oferta de curso sobre Educação proﬁssional

Oferta de curso sobre Educação
profissional
33%

SIM
NÃO

67%

Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
É importante preparar o adolescente para o mercado de trabalho, de forma que possa responder às exigências
atuais e ao mesmo tempo educá-lo para a sociedade e para o exercício da cidadania. Assim, o adolescente poderá
fazer suas escolhas de forma consciente de acordo com seus direitos e deveres, participando também na construção e
desenvolvimento da sociedade que o cerca, de forma signiﬁcativa em busca da justiça social.

CONCLUSÕES
A investigação que ora se conclui sobre a forma que as instituições que oferecem serviço dirigido a crianças e
adolescentes, normalmente, em turno inverso ao da escola, onde são executadas atividades voltadas à garantia de
direitos, promoção, proteção, desenvolvimento e socialização, tendo como intercomplementariedade, propostas de
ações com a família, escola e a comunidade, foi muito enriquecedora para docente e discente que desenvolveram essa
pesquisa.
Os dados coletados e suas análises nos permitem constatar que a participação direta dos adolescentes
proporciona-os o protagonismo social propiciando o desenvolvimento de sua formação, relacionando o conhecimento,
a importância da participação, responsabilização e criatividade como mecanismos de fortalecimento na perspectiva de
educar para uma cidadania ética e responsável como princípio pedagógico para emancipação, por meio de discussões
reﬂexivas sobre temas sociais.
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Nesse sentido, o adolescente toma parte dos direitos existentes e da sociedade que o cerca. As atividades
pedagógicas corroboram com a formação cidadã dos adolescentes, propiciando a participação e a construção da
autonomia consciente e o desenvolvimento de uma postura ética.
É importante respeitar o adolescente como sujeito e este deve ter espaço para ser ouvido. Neste sentido, das
instituições em estudo 67% abrem espaço para que os adolescentes possam sugerir cursos ou mesmo aprimorar os
existentes, porém 33% das instituições não dispõem deste espaço de sugestões, estando, portanto, a falhar no processo
de formação do adolescente privando-o da participação de forma decisória no decorrer das atividades, como sujeito
de direitos e deveres.
Diante do exposto referente às atividades pedagógicas das instituições pesquisadas alguns quesitos precisam
ser melhorados e reavaliados internamente, tais como a ampliação e conservação do espaço físico, a equipe
multiproﬁssional que em grande parte é incompleta, neste sentido, entende-se que o problema em comum entre
as entidades é a falta de recursos ﬁnanceiros para investimentos, no entanto em algumas entidades a participação
e formação para a autonomia deixam a desejar, ou ainda não existindo essa preocupação, focalizando apenas no
atendimento pontual, que deveria ser o primeiro passo, somando com a formação e o protagonismo dos adolescentes
atendidos.
No entanto, muitos aspectos positivos foram revelados, pois as instituições demonstraram que se preocupam
com o bem estar e a formação dos adolescentes atendidos.
É importante ressaltar que 100% das instituições pesquisadas demonstraram possuir alguma ação/projeto ou
programa considerado exitoso, isto é, bem sucedido, valorizando e respeitando o adolescente no seu processo de
desenvolvimento e construção da identidade.
Diante do cenário investigado constatou-se que apesar das atividades educativas desenvolvidas utilizarem
de estratégias pedagógicas e recursos de forma satisfatória, muito ainda precisa ser aprimorado. A rotatividade de
pessoal, a falta de equipe multidisciplinar mais completa e coesa, a descontinuidade de gestão administrativa e a
carência de recursos em algumas instituições gerenciadas pelo poder público comprometem o pedagógico. A partir
do momento que os gestores tomarem consciência desses entraves e tomar decisões para resolvê-los, certamente
teremos adolescentes mais bem assistidos e consequentemente, cidadãos mais conscientes de seu papel na sociedade.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Lei 8.069/1990. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Brasília, 1990.
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social. Política Nacional de Assistência Social/PNAS 2004. Brasília, 2005.
Online. Disponível em:
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/suas. Acessado em 17/06/2011.
BRASIL. Lei nº 9394/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ministério da Educação. Brasília. DF
BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais. Adaptações Curriculares: Estratégias para a
Educação de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais. Brasília, 1998.
BRASIL, Lei 10.048/00. Atendimento às pessoas com deﬁciência pelas empresas públicas de transporte e
concessionárias de transporte coletivo. Brasília, 2000.
BRASIL, Lei nº 10.098/00. Acessibilidade das pessoas com deﬁciência ou mobilidade reduzida. Brasília, 2000.
COHEN, E. e FRANCO, R. Avaliação de Projetos Sociais.6 ed. Petrópolis: Vozes, 2004.
HOFFMANN, J. Avaliar para Promover. 7. ed., Porto Alegre: Mediação, 2005.
MORIN, E. Introdução ao pensamento complexo. Lisboa: Instituto Piaget, 1996.
MURAMOTO, Helenice Maria Sbrogio. A construção da proposta pedagógica: Possibilidades e limites. Disponível em:
Pedagogia ao pé da letra. Disponível em: http://www.pedagogiaaopedaletra.com.br/posts/a-construcao-da-propostapedagogica-possibilidades-e-limites/ acesso: 26/06/2013 as 14h08min.
SANTAGADA, Salvatore. (2007). Indicadores Sociais: Uma primeira abordagem social e histórica, Pensamento Plural,
Pelotas [01]: 113 - 142, julho/Dezembro. Disponível em: http://www.ufpel.edu.br/isp/ppgcs/pensamento-plural/

24

edicoes/01/06.pdf. Acesso em 18/06/2011 às 16h.
SAMPAIO, Lidiani. A importância do trabalho multiproﬁssional dentro do campo da saúde mental. Rio Grande do Sul,
2013.
____________. Plano de Ação. Disponível em: www.apaebrasil.org.br/arquivo.phtml?a=13165. Acesso em 20/06/2013
às 17h.

25

26

DIVERSIDADE DA FLORA HERBÁCEA E SUBARBUSTIVA
EM MATA DE GALERIA, PALMAS, TOCANTINS
Alexandre Abreu da Conceição1;
Eduardo Ribeiro dos Santos2;
Estudante do Curso de Engenharia Agronômica da UNITINS, Bolsista do PIBIC-UNITINS/CNPq;
e-mail: aabreudaconceicao@gmail.com.
2
Professor/Pesquisador UNITINS; e-mail: eduardobio1@gmail.com
1

INTRODUÇÃO
Os levantamentos ﬂorísticos são importantes para o conhecimento da biodiversidade das unidades de
conservação. O acelerado processo de expansão urbana sobre os remanescentes naturais resulta diretamente na perda
do patrimônio natural. Portanto, os inventários de espécies constituem a base de qualquer estudo comprometido com
a avaliação correta do valor de um ecossistema, sua conservação e gerenciamento (FUHRO, VARGAS & LAROCCA,
2005).
Os levantamentos ﬂorísticos permitem comparações relativamente simples, mas, eﬁcientes entre um grande
número de áreas (VAN DEN BERG & OLIVEIRA FILHO, 2000), enquanto os estudos ﬁtossociológicos fornecem além
da composição ﬂorística da vegetação que se deseja estudar, as relações quantitativas entre os táxons e a estrutura
horizontal e vertical da comunidade. É útil não só para o diagnóstico atual sobre o estado da vegetação em áreas
submetidas a impactos, mas, também oferece subsídios para futuros projetos de recuperação de áreas degradadas
(VUONO, 1985).
As formações ﬂorestais têm mostrado que, embora variável de local para local, exibem composição ﬂorística
semelhantes com padrões taxonômicos deﬁnidos. Por outro lado, a estrutura ﬁtossociológica e a importância das
espécies têm apresentado variações mais conspícuas, evidenciando que fatores locais de clima, solo e sociabilidade
especíﬁcas são de grande importância (RIBEIRO & WALTER, 1998).
Embora o estrato herbáceo-subarbustivo seja dominante em vários tipos ﬁsionômicos da vegetação de Cerrado e
apresente grande riqueza de espécies (BATALHA & MARTINS 2002), sua ﬂora tem sido pouco estudada, principalmente
sob o ponto de vista quantitativo. O conhecimento dos padrões de distribuição de espécies numa área pode contribuir
para a compreensão dos principais fatores ambientais que estão determinando a estrutura da comunidade (FELFILI
1998).
A contribuição de espécies não arbóreas na diversidade tem sido observada, sendo que o número de espécies
herbáceas e subarbustivas pode variar de 33 a 52% da riqueza especíﬁca, enquanto que as espécies arbóreas constituem
de 15 a 22% (GENTRY & DODSON, 1987, apud LIMA, 2012).
Os trabalhos realizados no cerrado, geralmente abordam aspectos ﬂorísticos e ﬁtossociológicos do componente
arbustivo-arbóreo, sendo que as espécies herbáceas e subarbustivas são incluídas como item secundário ou
complementar na caracterização das comunidades vegetais, restringindo-se as informações a pequenas listas de
espécies ou apenas as espécies dominantes (CITADINI-ZANETTE, 1984).
Estudos de padrões de distribuição espacial e temporal de espécies e tipos funcionais permitem avaliar a dinâmica
das comunidades vegetais em um dado local. Padrões são determinados por fatores intrínsecos às comunidades,
tais como formas de dispersão, de crescimento, de regeneração e mecanismos de competição, associados a fatores
ambientais, como solo, clima, herbivoria e ação antrópica. Estudos de dinâmica da vegetação revelam, também,
processos de substituição de populações, que podem ser observados no espaço (zonação) e no tempo, em diferentes
escalas (PILLAR &ORLÓCI, 1993).
Seja qual for o tipo de vegetação a que pertençam, as plantas do estrato herbáceo atuam como indicadoras de
qualidade desse meio, pois, por possuírem menor porte e terem que enfrentar maior concorrência por luminosidade,
nutrientes e água se tornam sensíveis as mudanças do ambiente o que pode reﬂetir em adaptações morfológicas e
ﬁsiológicas complexas (CESTARO et al., 1986; CITADINI-ZANETTE, 1984).
Assim, o presente relatório tem como objetivo apresentar resultados ﬁnais do levantamento da composição e
diversidade ﬂorística do estrato herbáceo e subarbustivo em mata de galeria no município de Palmas, Tocantins, que
visa contribuir para o maior conhecimento da estrutura da vegetação das formações ﬂorestais do domínio Cerrado.
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OBJETIVOS
Geral:
•

Gerar informações sobre diversidade ﬂorística do componente herbáceo e subarbustivo em ecossistema
ﬂorestal no estado do Tocantins.

Especíﬁcos:
•

Realizar o levantamento da composição e diversidade ﬂorística do estrato herbáceo e subarbustivo em mata
de galeria no município de Palmas, Tocantins.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado na Estação de Campo, denominada Ecotropical, situada na Serra do Lajeado, a 50 km de
Palmas, e a 9 km da zona urbana de Taquaruçu, no entorno da Área de Proteção Ambiental do Lajeado - APA Lajeado.
A área de estudo está delimitada pelas coordenadas geográﬁcas: 10°16’45.5” S e 48°09’30.6” W e altitude de 577
metros.
Para o levantamento ﬁtossociológico foram instaladas 36 parcelas de 10 x 20m (FELFILI et al., 2005) demarcadas
por estacas de barra de ferro de 1,2 m de altura. Para o levantamento da composição ﬂorística, cada unidade amostral
foi delimitada por ﬁta “zebrada”.
Dentro de cada parcela foram amostrados todos os indivíduos do estrato herbáceo e subarbustivo férteis, isto
é, em estado reprodutivo. Além da exploração dentro das parcelas, foi identiﬁcado outras espécies fora das mesmas,
utilizando o método de “Levantamento Ecológico Rápido” (FELPILI et al., 2006).
A diferenciação entre as espécies herbáceas e arbustivas foram baseada na consistência herbácea ou lenhosa
dos ramos aéreos (MÜLLER & WAECHTER, 2001).
Um representante de cada espécie foi transportado para o herbário da UNITINS para identiﬁcação. Para cada
indivíduo amostrado anotou-se a família, espécie, nome popular, altura, número de ocorrência e algumas observações
a respeito das característicasdaﬂora herbácea e subarbustiva presente no local. Tais anotações foram incluídas em um
caderno de campo, utilizado para o armazenamento e preenchimento de tais dados. A altura de cada planta amostrada
foi determinada com auxilio de trena graduada de 50 em 50 cm, considerando a projeção da copa até o solo.
Para cada planta foram coletados três exemplares para constituir as exsicatas. A coleta, herborização e montagem
de exsicatas do material botânico foram de acordo com a metodologia proposta por Fidalgo e Bononi (1989) e Mori
et. al. (1989).O material botânico foi identiﬁcado por meio de literatura especializada, complementada, quando
necessário, por comparação com exsicatas do Herbário HUTO da Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS). As
exsicatas serão incorporadas à coleção cientíﬁca do Herbário HUTO.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Essas 36 parcelas foram distribuídas em quatro linhas que partem da margem do córrego até o limite com o
cerrado. Foram registrados 928 indivíduos em fase reprodutiva, distribuídos em dez espécies e dez famílias de plantas
herbáceas e subarbustivas.
Na primeira linha foram estabelecidas doze parcelas, encontrando-se um total de 148 indivíduos; na segunda
linha com dez parcelas, foram amostrados 439 indivíduos; na terceira linha com sete parcelas, registrou-se 217
indivíduos; na quarta linha com sete parcelas foram amostrados 124 indivíduos.
Na Tabela 1 encontra-se a listagem ﬂorística organizada por ordem alfabética de família e espécie, seguidas de
seus respectivos nomes populares regionais, quando conhecidos e hábito de cada planta.
Tabela 1- Listagem ﬂorística das espécies encontradas em mata de galeria, no município de Palmas – To, e seus
respectivos nomes populares.
Espécie
Nome Popular
Hábito
Família
Acathaceae

Amasonia sp.

------

Subarbusto

Araceae

Anthurium acutum N.E.Br

Antúrio

Herbáceo

Commelinaceae

Commelina benghalensis L.

Trapoeraba

Herbáceo

Cyperaceae

Scleria melaleuca Rchb. ex Schltdl. & Cham

Tiririca

Herbáceo
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Fabaceae

Crotalaria sp.

Crotalaria

Subarbusto

Lamiaceae

Leonotis nepetaefolia R.Br.

Cordão de Frade

Subarbusto

Maranthaceae

Monotagma plurispicatun K. Schum.

Coité

Herbáceo

Melastomataceae

Clidemia sp.

------

Subarbusto

Poaceae

Olyra latifolia L.

------

Herbáceo

Rubiaceae

Psychotria sp.

------

Subarbusto

Todas as famílias tiveram a mesma quantidade de espécies, cada família contribuiu com uma espécie. Observouse também a importância da família Poaceae, representada pela espécie Olyra latifolia, obteve uma grande dominância
na área de estudo, com 498 indivíduos (Figura 1), seguida pela família Cyperaceae, representada pela espécie Scleria
melaleuca, com 292 indivíduos.

Figura 1 – Distribuição do número de indivíduos por famílias amostradas na estação Ecotropical, situada na Serra do
Lajeado, Palmas/TO.
A família Poaceae com 498 indivíduos representou 53,66% dos indivíduos registrados. A família Aracea com
apenas 2 indivíduos representou 0,26% dos indivíduos registrados.
As gramíneas (família Poaceae) representam o componente básico de diversos ecossistemas terrestres,
desempenhando papeis ecológicos diversos e contribuindo signiﬁcativamente com a biodiversidade local. Ecossistemas
savânicos tropicais, como o Cerrado brasileiro e a Savana africana, caracterizam-se pelo estrato herbáceo composto
por um tapete graminoso, que ocupa biomassa expressiva e é base da cadeia alimentar (Jacobs et al., 1999; Shaw,
2000). As plantas da família Poaceae apresentam gineceu de ovário súpero, unilocular, uniovulado, encimado por dois
estigmas plumosos, indícios de polinização anemóﬁla.
O fato de a área em estudo, que é uma mata de galeria, esta cercada pelo bioma cerrado possibilitou que a familia
Poaceae se apresentasse com mais freqüência que a familia Araceae, pois as características das plantas da família
Araceae só possibilitam encontrá-las na beira do córrego, ela apresenta grande diversidade nas matas úmidas tropicais
de baixas e médias elevações, mas também ocorrem em ﬂorestas nebulares, em áreas brejosas, sobre aﬂoramentos
rochosos, áreas arenosas abertas e até em regiões semi-áridas. As espécies são hemiepíﬁtas trepadeiras, terrestres,
epíﬁtas, litóﬁtas, raramente helóﬁtas ou reóﬁtas (Mayo 1997).
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CONCLUSÕES
Diante do exposto estudo, pode-se concluir que, apesar da pouca diversidade de espécies entre famílias nas
parcelas inventariadas, veriﬁcou-se que todas as famílias apresentaram a mesma diversiﬁcação na questão de número
de espécies por família, mas observou-se que nas famílias Poaceae e Cyperaceaea obtiveram-se um maior número de
indivíduos.
A Mata de galeria da estação Ecotropical na Serra do Lajeado apresenta considerável diversidade ﬂorística. O
levantamento revelou considerável número de espécies, isso sugere que a continuidade desse trabalho por um período
maior poderá revelar um maior numero de táxons.
As informações levantadas nesse estudo mostram que são essenciais para o conhecimento sobre a diversidade
da composição ﬂorística destas espécies neste ambiente ﬂorestal. Os resultados do presente estudo podem subsidiar
ações para recuperação e conservação deste tipo de mata de galeria.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BATALHA, M.A. & MARTINS F.R. The vascular ﬂora ofthe cerrado in Emas National Park (central Brazil). Sida 20(1):
295-312. 2002.
CESTARO, L.A.; WAECHTER, J.L. &BAPTISTA, L.R.M..Fitossociologia do estrato herbáceo da mata de araucária da
Estação Ecológica de Aracuri, Esmeralda, RS. Hoehnea. 13: 59-72. 1986
CITADINI-ZANETTE, V. Composição ﬂorística e ﬁtossociológica da vegetação herbácea terrícola de uma mata de
Torres, Rio Grande do Sul, Brasil. Iheringia. Sér. Bot., Porto Alegre, v. 32, p. 23-62, jun. 1984.

FELFILI, J.M. 1998. Determinação de padrões de distribuição de espécies em uma mata de galeria no
Brasil Central com a utilização de técnicas de análise multivariada.Boletim do Herbário Ezechias Paulo
Heringer 2: 35-48.
FIDALGO, O.BONONI, V.L.R. (Coord.). Técnicas de coleta, preservação e herborização de material botânico. São
Paulo: Instituto de Botânica. 1989, 62p.
FUHRO, Daniela; VARGAS, Deize de & LAROCCA, João. Levantamento ﬂorístico das espécies herbáceas, arbustivas.
Pesquisas, Botânican°56 : 239-256 São Leopoldo : Instituto Anchietano de Pesquisas, 2005.

JACOBS, B.F., J.D. Kingston & L.L. Jacobs. 1999. The origin of grass dominated ecosystems. Annals of Missouri
Botanical Gardens 86:590-643.
LIMA, L.F. Efeito de borda sobre a assembléia de plantas herbáceas em um fragmento de ﬂoresta Atlântica, Alagoas,
Brasil. Recife: UFRPE, 2012. 93 p. Dissertação (Mestrado em Botânica) – Universidade Federal Rural de Pernambuco,
2012.
MAYO, S.J.; Bogner, J. & Boyce, P.C. 1997. The genera of Araceae. Royal Botanical Garden, Kew, London. 370p.
MORI, S.A.; SILVA, A.M.; LISBOA, G.; CORADIN, L. Manual de manejo do herbário fanerogâmico. Ilhéus: CEPLAC,
1989. 104p.
MÜLLER, S. C.; WAECHTER, J. L. Estrutura sinusial dos componentes herbáceo e arbustivo de uma ﬂoresta costeira
subtropical. Revista bras. bot., v. 24, n. 4: pp. 395-406. 2001
PILLAR, V. D.; ORLÓCI, L. Character-based community analysis: the theory and an application program. Haia: SPB
Academic, 1993. 270 p.
RIBEIRO, J. F. & WALTER, B. M. T. Fitoﬁsionomias do bioma cerrado. In: SANO, S.
M. & ALMEIDA, S. P. Cerrado: Ambiente e Flora. Planaltina: EMBRAPA – CPAC, 556 p.1998.
SHAW, R.B. 2000. Tropical grasslands & savannas. In: S. W. L. J. Everett (ed). Grasses: systematics & evolution. pp

30

351-355. CSIRO, Melbourne, Austrália.
VAN DEN BERG, E. & OLIVEIRA – FILHO, A. T. Composição ﬂorística e estrutura ﬁtossociológica de uma ﬂoresta ripária
em Itutinga, MG, e comparação com outras áreas. Revista Brasileira de Botânica. São Paulo, v. 23, n.3, p. 231–253,
2000.
VUONO, Y. S. Inventário Fitossociológico. In: MORI, S.A.; SILVA, L. A. M.; LISBOA, S. & CORADIN, L.Manual do herbário
fanerogâmico. Centro de pesquisa do cacau, Itabuna, Bahia, 1985, 97 p.

31

32

ANÁLISE DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO DE
PALMAS/TO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE
ÁVILA, E. S.; BARBOSA, H. C.
Estudante do Curso de Serviço Social da UNITINS, Bolsista do PIBIC-UNITINS/CNPq;
e-mail: erikaavila19@yahoo.com.br; Professora/Pesquisadora UNITINS; holda.cb@unitins.com.br

INTRODUÇÃO
O estudo em torno do adolescente em nosso país tem crescido bastante nos últimos anos, principalmente,
com a atenção priorizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA e de entidades governamentais e nãogovernamentais, que preocupadas com a garantia dos direitos dos adolescentes no Brasil como um todo, nos Estados
e Municípios, tem desenvolvidos vários estudos voltados sempre para esse foco.
Como forma de ampliar os conhecimentos sobre os programas e projetos que atendem os adolescentes no
município de Palmas, projetos têm sidos desenvolvidos no Tocantins com a ﬁnalidade de amparar esses atores e suas
vulnerabilidades na vida cotidiana. Foi a partir dessas premissas que o Grupo de Pesquisa Criança e Adolescente/
GPCAd, por meio do projeto – Avaliação de programas e projetos de atendimento ao adolescente no município de
Palmas, aprovado no Edital 01/2011 – FUNPEX, vem desde 2009 desenvolvendo projetos e pesquisas com enfoque
na garantida de direitos de crianças e de adolescentes, tendo neste ano apresentado duas propostas de subprojetos
para o Edital do PIBIC/Unitins/CNPq, sendo na oportunidade aprovados para a vigência do período Agosto/2012 a
Julho/2013.
O desenvolvimento do subprojeto de pesquisa partiu do interesse de pesquisar e levantar os documentos
legais que amparam o atendimento aos adolescentes em situação de risco social e pessoal, atendidas pelos diversos
programas existentes no município de Palmas/TO e o impacto desses programas na vida dos adolescentes e respectivas
famílias.
A proposta desta pesquisa foi realizar um levantamento de dados que subsidiem o atendimento com enfoque
nas normas legais que promovem e garantem os direitos humanos de adolescentes, além de contribuir para que o
planejamento futuro destes programas cumpra as normas legais incluindo o aspecto educativo.
A importância de se avaliar os programas e projetos que estão atendendo ao adolescente conforme as Leis é
uma forma de garantir os direitos destes adolescentes. Os desaﬁos são muitos e é preciso enfrentá-los, por isso, é
necessário que estas entidades estejam atendendo dessa forma para que haja comprometimento e responsabilidade
para com os mesmos.
A Constituição Brasileira de 1988 prevê: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à proﬁssionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (Artigo 277).
O artigo citado no paragrafo anterior percebe-se que houve signiﬁcativas mudanças nos direitos dos adolescentes,
no entanto, somente com a criação do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) em 1990, criado a partir da Lei. 8.069/90,
que todos os direitos civis, políticos e sociais dos direitos humanos da criança e adolescente foram de fato e de direito
garantidos.
Conforme o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), Lei. 8.069/90, no Art. 2º - “Considera-se criança, para os
efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre doze e dezoito anos de
idade”. Assim, o objetivo deste Projeto é analisar os Programas e Projetos que atendem adolescentes e identiﬁcar e
analisar se estão atendendo conforme as leis vigentes, que garante proteção ao adolescente.
A partir dessa problemática “A análise dos programas e projetos de atendimento ao adolescente no município
de Palmas/TO segundo a legislação vigente”, foram selecionadas algumas entidades do município de Palmas/TO, que
atendem ao adolescente, sendo elas:
1. Meninas dos olhos de Deus
2. Ação Social Arquidiocesana de Palmas – ASAP “Casa de Marta”
3. Centro de Defesa da Criança e Adolescente – CEDECA “Glória de Ivone”
4. Associação Ação Social Jesus de Nazaré
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5.
6.
7.
8.

Comunidade Semente do Verbo – Sementinha de Amor
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 1206 sul
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 504 norte
Fundação Fé e Alegria
A metodologia utilizada nesta pesquisa foi através do levantamento inicial de todas as entidades que atendem
ao adolescente no município de Palmas. Em seguida, selecionou-se as oito entidades citadas acima, na qual foram
aplicados os questionários in locu com os gestores, cujos conteúdo coletados forneceram dados para a tabulação e
analise dos mesmos.
Assim, dentre estas entidades duas não foi possível a aplicação do questionário, pois no CRAS da 504 Norte, no
momento da visita, não estava em vigência nenhum programa voltado para o adolescente, por motivo da mudança na
gestão de governo municipal.
Já na Fundação Fé e Alegria o questionário não foi respondido pela equipe diretiva da entidade, devido à dinâmica
de funcionamento da mesma, uma vez que foi agendada previamente e realizada visita; porém no momento da reunião
das pesquisadoras com a gestora da instituição foi justiﬁcado que todas as ações e decisões a serem tomadas são de
inteira responsabilidade de toda a equipe, portanto o questionário só poderia ser realizado de forma coletiva. No
entanto, para isso necessitaria haver uma reorganização da agenda interna.

OBJETIVOS
Objetivo Geral
•

Analisar os programas e projetos sociais de atendimento ao adolescente no que tange a aplicação das
estratégias pedagógicas, bem como a consonância dos referidos programas e projetos com as normativas
legais, no município de Palmas/TO.

Objetivos Especíﬁcos
•
•

Identiﬁcar os programas e os projetos sociais que estão em consonância com as normativas legais no
município de Palmas/TO.
Analisar se os programas e os projetos sociais estão em consonância com as normativas legais no município
de Palmas/TO.

MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia deﬁnida para a pesquisa é de natureza quantitativa e qualitativa, pois os métodos qualitativos e
quantitativos não se excluem, embora diferenciem quanto à forma e a ênfase. A pesquisa quantitativa é adequada para
apurar opiniões e atitudes explícitas dos entrevistados, pois utiliza instrumentos padronizados como os questionários.
Já o método qualitativo traz como contribuição ao trabalho de pesquisa uma combinação de procedimentos de
cunho racional e intuitivo capazes de contribuir para uma melhor compreensão do fenômeno. Este método envolve o
desenvolvimento e o aperfeiçoamento de novas ideias, desta forma aborda pequenos grupos de entrevistados através
de um roteiro, tratando-se da aplicação de questionários para mapeamento e análise dos dados.
Neste sentido, a pesquisa realizada no município de Palmas/TO, abrangendo os programas e projetos sociais que
atendem os adolescentes, por meio de levantamento bibliográﬁco pertinente ao tema, nas oito entidades selecionadas
para esta pesquisa que atendem e desenvolvem projetos pedagógicos aos adolescentes até o momento, com aplicação
de questionários nas entidades.
As visitas in locu foram realizadas em todas as entidades selecionadas, governamentais e não-governamentais,
no entanto a aplicação dos questionários não ocorreram em duas delas. No CRAS (504 norte) durante a visita, os
programas e projetos voltados ao adolescente estavam suspensos temporariamente. E na Fundação Fé e Alegria o
questionário não foi respondido pela equipe diretiva da entidade, sendo uma dinâmica de funcionamento da mesma,
que prioriza a participação de todos nas decisões a serem tomadas e no momento da visita a equipe não estava
completa.
Nas demais entidades que desenvolvem programas e projetos sociais com adolescentes, foram aplicados
questionários aos gestores com perguntas objetivas e subjetivas, respondidas individualmente. Dando sequência a
esta pesquisa, outro grupo irá aplicar posteriormente questionários com os adolescentes. Durante as visitas os gestores
foram receptivos ao prestarem as informações e se colocaram à disposição para quaisquer esclarecimentos.
No questionário consta a capa sobre a Identiﬁcação Institucional, a Identiﬁcação do Gestor Institucional e de
um responsável. Em seguida, tem início as perguntas da pesquisa: sobre o Projeto Arquitetônico da Unidade, do Tipo
de Atendimento, de qual projeto é desenvolvido nesta entidade, se atende adolescentes em medidas socioeducativas,
sobre quantos adolescentes frequentam a escola e se a entidade incentiva e/ou tem algum projeto que estimula o
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adolescente a frequentar a escola. Também foram questionados sobre os pontos positivos e negativos que enfrentam
para operacionalizar suas atividades propostas, entre outras, como Cultura, Lazer, Esporte, Trabalho com a Família,
Recursos Humanos e Aspectos Legais, e sobre quais as principais diﬁculdades e facilidades encontradas na unidade
para o desenvolvimento de suas ações. Essas foram algumas das perguntas no questionário. O próximo passo foi
tabular os dados coletados e, em seguida, foi feita a análise.
A análise dos programas e dos projetos nas entidades selecionadas terá como foco a eﬁciência ou não desses
programas e projetos, se estão em conformidade com as normas legais (do ECA) que promovem e garantem os
direitos humanos dos adolescentes e veriﬁcar se elas são adequadas aos programas e projetos sociais em vigência nas
instituições e entidades pesquisadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa que objetivou identiﬁcar e analisar “os programas e projetos sociais que estão em consonância com
as normativas legais no município de Palmas/TO”, selecionou algumas entidades em um universo de trinta indicadas,
inicialmente, e dentre essas foram escolhidas as seguintes: Associação Ação Social Jesus de Nazaré, Ação Social
Arquidiocesana de Palmas – ASAP “Casa de Marta”, Centro de Defesa da Criança e Adolescente – CEDECA “Glória de
Ivone”, Meninas dos olhos de Deus, Comunidade Semente do Verbo – Sementinha de Amor, Centro de Referência de
Assistência Social – CRAS 1206 sul e Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 504 norte, no município de
Palmas que atendem adolescentes e mantém programas e projetos sociais destinados a esses atores.
Depois de selecionadas as entidades, foram aplicados os questionários nas mesmas, para identiﬁcar quais os
programas e projetos sociais e, se os mesmos estão sendo desenvolvidos com os adolescentes e, se estão conforme a
legislação vigente: ECA, CONANDA, LOAS, CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
No que diz respeito a essas questões o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente – CONANDA,
Lei C.242 de outubro de 1991, em seu artigo 2º aborda sobre suas competências para ﬁscalizar estas entidades, em
consonância com o ECA:
I. Elaborar as normas gerais a política nacional de atendimento
dos direitos da criança e do adolescente, ﬁscalizando as ações de
execução observadas as linhas de ação e as diretrizes estabelecidas
nos arts. 87 da Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da
Criança e do Adolescente.
II. Zelar pela aplicação da política nacional de atendimento dos
direitos da criança e do adolescente;
Para uma melhor descrição das características das entidades pesquisadas, conforme os objetivos estabelecidos
se fez necessário identiﬁcá-las por códigos para uma explicitação dos questionários aplicados nas mesmas, ﬁcando a
nomenclatura da seguinte forma:
E1: Meninas dos olhos de Deus
E2: Ação Social Arquidiocesana de Palmas – ASAP “Casa de Marta”
E3: Centro de Defesa da Criança e Adolescente – CEDECA “Glória de Ivone”
E4: Associação Ação Social Jesus de Nazaré
E5: Comunidade Semente do Verbo – Sementinha de Amor
E6: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 1206 Sul
E7: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 504 Norte
Assim, o primeiro requisito questionado nestas entidades foi sobre o Projeto Arquitetônico da Unidade,
pois para efetuar um bom atendimento, o local deve estar com devidas condições de funcionamento para atender
estes adolescentes. Desse modo dentre as sete entidades entrevistadas foi constatado que apenas duas entidades
pesquisadas atenderam a todos os requisitos, que foram as entidades E4 e E5. As demais atendem parcialmente, sendo
que a entidade E1 não possui acessibilidade para pessoas portadora de necessidades especiais. E2 está no momento
com forro de gesso daniﬁcado em um canto da sala, e também por não possuir área verde. Na entidade E3 também
não possui acessibilidade para pessoas com deﬁciência e não possui espaço de área verde. E a entidade E6 está com
a pintura e piso em mau estado de conservação, não possui acessibilidade e também não possui refeitório. Assim
demonstrado no gráﬁco 1.
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Gráﬁco 1.

Projeto Arquitetônico
33%

SIM
67%

NÃO

Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
Nota-se que a maioria das entidades não possui acessibilidade para os deﬁcientes, constatou-se que 67% das
entidades não estão aptas para receber pessoas com deﬁciência. E isso deve ser observado como um problema, pois
fere o princípio da igualdade e o direito do deﬁciente - Lei Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que “estabelece
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deﬁciência ou com
mobilidade reduzida, e dá outras providências”. E isso é dever das entidades, previsto no Capítulo II, Seção I, do Estatuto
da Criança e Adolescente:
“Art. 90. As entidades de atendimento são responsáveis pela
manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento
e execução de programas de proteção e sócio-educativos
destinados a crianças e adolescentes, em regime de: I - orientação
e apoio sócio-familiar; II - apoio sócio-educativo em meio aberto;
III - colocação familiar; IV - acolhimento institucional, V- liberdade
assistida; VI- semi-liberdade; VII- internação” (ECA, p. 26).
Quanto ao requisito do questionário Tipos de Atendimento, as entidades E2, E3, E4 e E6 atendem em regime
meio aberto (medida sócio-educativa aplicada aos adolescentes que cometeram ato infracional que pode ser uma
advertência, reparação do dano, prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida); a E1 e E5 de abrigo.
As entidades E1 e E5 atendem como abrigo. Esses abrigos são executores de uma das medidas de proteção
previstas no ECA: a medida de abrigamento (art. 101. Inciso VII, do ECA), que somente deverá ser aplicada após se
esgotarem as demais medidas de proteção ali previstas. Assim, o parágrafo único do Art. 101 do ECA é claro ao aﬁrmar
que “O abrigo é medida provisória e excepcional, utilizável como forma de transição para a colocação em família
substituta, não implicando privação de liberdade”.
Assim acontece na entidade E5, que atende crianças e adolescentes vitimas de abandono ou maus tratos dos
pais ou responsáveis, permanecem no local até o juizado encaminhar para outro local. E ali recebem todos os direitos,
tendo acesso à escola, cultura, lazer e cursos proﬁssionalizantes.
Segundo o Estatuto de Abrigo Legal “O ECA admite o funcionamento tanto de entidades de abrigo governamentais
como não governamentais, ressalvando apenas que estas últimas funcionarão somente após o registro junto ao
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade
judiciária da respectiva localidade”.
Art. 19, § 1o – “Toda criança ou adolescente que estiver inserido
em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua
situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses, devendo
a autoridade judiciária competente, com base em relatório
elaborado por equipe interproﬁssional ou multidisciplinar, decidir
de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar
ou colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades
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previstas no art. 28 desta Lei – (ECA. p. 08).
Gráﬁco 2.

Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
No geral as entidades visitadas trabalham para desenvolver programas e projetos que possibilitam que eles
tenham um futuro melhor. A entidade E1 tem como missão acolher e garantir a proteção da criança e adolescente
em situação de risco social e pessoal, para contribuir com a prevenção do agravamento de situações de negligência,
violência, abuso e exploração sexual.
A entidade E2, desenvolve programas e projetos de atendimento a adolescentes grávidas que tem o nome de
“Casa de Marta”, cujo objetivo é atender adolescentes, com diﬁculdade no convívio social e familiar e que se encontra
em situação de vulnerabilidade. Oferecendo curso de iniciação proﬁssional, com oﬁcinas pedagógicas, momento de
evangelização, reforço escolar, oﬁcinas artísticas, atividades de lazer e esporte, atividades especíﬁcas incluídas na
rotina de casa.
A entidade E3 desenvolve programas chamados “O mundo pra chamar de seu”, “Rede Jovens Protagonistas de
Palmas” e “Sujeitos de Direito”, que tem o objetivo de empoderamento, participação, incidência politica, produção de
conhecimento, acompanhamento sócio-jurídico dos adolescentes do sistema socioeducativo. Desenvolvendo dentro
destes programas as atividades de encontros temáticos, oﬁcinas, seminários, fóruns, visita domiciliar, acompanhamento
processual, atendimento sócio-jurídico e grupos de mães (dos adolescentes inseridos no sistema socioeducativo).
A entidade E4 desenvolve os programas e projetos como a Escola João Paulo II núcleo I e II (Educação Infantil e
Ensino Fundamental); Filhas da Providência para crianças surdas; Horta Comunitária; Arte-Fato; Escoteiro Mirim Joao
Paulo II; Lixo transformado em Luxo; Eu faço música, dança e esporte; Formação Continuada, entre outros. Dentre
eles o “Projeto Arte-fato”, visa integrar a criança e o adolescente no convívio social, garantindo a formação de agentes
multiplicadores buscando fontes de geração de renda, numa perspectiva do exercício da cidadania, tendo como base
o seu desenvolvimento pessoal harmonioso e integrado.
A entidade E5 trabalha com os programas e projetos: Ponto de Cultura (violão dança, música); Grupo de
escoteiro (onde os adolescentes, sai para acampar, desenvolvem trabalho de reciclagem e esporte) e o Pro-jovem (que
é desenvolvido nós CRAS), e tem por ﬁnalidade descobrir se na arte, e sair do horário ocioso.
E a entidade E6 desenvolve os programas e projetos “Pro-jovem Adolescente e Pro-jovem trabalhador”, que
busca capacitar os adolescentes para o mercado de trabalho, oferecendo cursos de turismo, maquiagem, contador
de estória, manicure e pedicuro, cabelereiro, administração, construção e agente de saúde, telemática, comércio,
informática, operador de máquina, dentre outros.
Assim, depois de saber que tipos de atendimento é feito nas entidades é necessário saber se estas atendem
adolescentes em medidas socioeducativas, e segundo o ECA há dois grupos distintos de medidas socioeducativas
- MSE: o grupo de MSE de meio aberto, não privativas de liberdade: Advertência, Reparação do Dano, Prestação
de Serviços à Comunidade e Liberdade Assistida e o outro grupo das MSE privativas de liberdade: semiliberdade e
internação. Conforme o gráﬁco 3, nota-se que 67% das entidades estão comprometidas com a reabilitação destes
adolescentes para a sociedade, possibilitando novas oportunidades de um futuro melhor. Em 33% das entidades, não
há atendimento a adolescentes que cumprem medidas sócio-educativas.
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Gráﬁco 3.
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socioeducativas
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67%

NÃO

Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
Um dos requisitos exigidos aos adolescentes para frequentar a entidade, é estarem matriculados e frequentando
regularmente a escola formal. Assim, conforme o gráﬁco 4, o resultado apontou que, 83% responderam sim, ou seja,
apenas a entidade E2, não exige como condição, mas conscientiza e sensibiliza as adolescentes sobre a importância da
escola. Já as entidades E1, E3, E4, E5 e E6 aﬁrmam ser importante e até imprescindível frequentarem a escola, devido
alguns programas que são desenvolvidos; como a entidade E6 que trabalha com o programa Pró-jovem Adolescente,
que qualiﬁca adolescentes para o mercado de trabalho, portanto, tem que obter notas para ser aprovado neste
programa do Governo Federal, que busca conforme a Constituição Federal 1988, cumprir:
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualiﬁcação para o trabalho.

Ainda no Art. 53, que assinala: “A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento
de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualiﬁcação para o trabalho, assegurando-lhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - direito de ser respeitado por seus educadores;
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.” P. 20
Como o artigo e os incisos nos mostra acima, a relevância ao direito a educação que o adolescente deve ter, o
gráﬁco 4 vai revelar também a importância de ele estar na instituição e, ao mesmo tempo, frequentando a escola.
Gráﬁco 4.

Para frequentar esta instituição, os
adolescentes têm de estar matriculado a
escola formal
17%

SIM
NÃO

83%

Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
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Outros artigos tanto da Constituição Federal quanto do ECA, vão tratar do valor da educação e também da
família para os adolescentes.
Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente,
em família substituta, assegurada a convivência familiar e entorpecentes.
§ 1o - Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional
terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses, devendo a autoridade judiciária competente, com
base em relatório elaborado por equipe interproﬁssional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela
possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no
art. 28 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
Art. 71. A criança e o adolescente têm direito a informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e
produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
Os dados apresentados evidenciam os esforços empreendidos pelas entidades em trabalharem de acordo com
as leis vigentes e amenizar na maioria dos casos analisados o risco social que vivem os adolescentes atendidos nessas
localidades. Percebe-se que a sociedade organizada é sensível às situações vividas por parte de alguns jovens que
muitas vezes não têm perspectivas e que junto a estas entidades revivem a essência do sonho de uma vida promissora.
Na questão que aborda do número de adolescentes frequentando a escola nas entidades pesquisadas, o
resultado foi o seguinte, conforme nos mostra o gráﬁco 5.
Gráﬁco 5.
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Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
Mediante dados do gráﬁco 5, constata-se, portanto, que apenas 1% tem adolescente que está cursando entre o
1º ao 4º ano do Ensino Fundamental, que está na entidade E1. Já 50% dos adolescentes estão cursando a 2ª Fase do
Ensino Fundamental, que é do 5º ao 9º ano, que são das entidades E1, E2, E3, E4, E5 e E6. E outros 49% estão cursando
o Ensino Médio, totalizando 99% de adolescentes entre o 5º ano ao Ensino Médio.
Esses resultados nos remetem a comentários de especialistas como RICO (1998, pg. 56) que assinala:
“[...] A educação é, hoje, requisito tanto para o pleno exercício
da cidadania como para o desempenho de atividades cotidianas,
para a inserção qualiﬁcada no mercado de trabalho e para o
desenvolvimento econômico e, também, elemento essencial para
tornar a sociedade mais justa, solidária e integrada”.
No gráﬁco 6, observa-se que todas as entidades possuem projeto para incentivar a permanência destes
adolescentes na escola sendo que nesses programas apenas a entidade E1, não possui nenhum projeto especíﬁco,
mais todos os adolescentes que frequentam esta entidade estão na escola. As outras entidades pesquisadas fazem
orientação sobre a importância da Educação Escolar e fazem acompanhamento junto da equipe escolar.
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Gráﬁco 6.

Existe projeto específico para colaborar
com a permanência, dos adolescentes na
escola
17%

SIM
NÃO

83%

Fonte: Pesquisa realizada no período outubro/2012 a abril/2013. PIBIC/Unitins
Observa-se que 83% das entidades têm programas especíﬁcos para colaborarem com a permanência dos
adolescentes na escola. Assim, a entidade E2 orienta as adolescentes sobre a importância da escolaridade e faz
acompanhamento junto à equipe escolar. A entidade E3 desenvolve o programa “O mundo pra chamar de seu” e “Joia
do Cerrado”, que colaboram com a permanência deles na escola. Na entidade E4 também colabora com a permanência
deles na escola com a “Escola João Paulo II” e na entidade E5 a Pedagoga incentiva que os adolescentes frequentem
a escola. Esclarece a importância do estudo para a formação da pessoa e na Entidade E6 tem o Programa Pro-Jovem
Adolescente, que incentiva a permanência na escola.
Em relação às providências adotadas pelas entidades quando os adolescentes não querem frequentar a escola,
o gráﬁco 7 mostra a percentagem dessas providencias.
Gráﬁco 7.

Providências adotadas pela instituição
quando o adolescente não quer frequentar
a escola
11%

11%

Sensibiliza o aluno para a
importância dos estudos

33%

Estipula para o aluno um prazo
para que ele retorne à escola
Não permite a participação
nos projetos da instituição

45%

Outros

Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
De acordo os programas que cada entidade desenvolve, foi questionado sobre as providências que elas tomam
quando estes adolescentes não querem frequentar a escola. A entidade E1 destaca que as adolescentes gostam
e frequentam a escola. As demais responderam que sensibilizam os adolescentes para a importância dos estudos,
estipulam um prazo para que os mesmos retornem à escola. Nas entidades E5 e E6, as mesmas, apontam como
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requisito primordial que para permanecerem no projeto os adolescentes tem que estar frequentando regularmente a
escola, devido a programas desenvolvidos nestas entidades.
Em seguida, após conhecer a realidade da frequência dos adolescentes na escola, outro item considerado na
pesquisa como de suma importância é como as entidades proporcionam os momentos de lazer e cultura a partir dos
programas e projetos oferecidos por elas. Concorda-se que toda criança e adolescente tem direito a cultura e lazer, e
de acordo com os dados coletados no questionário e evidenciados no gráﬁco, as entidades pesquisadas, estão ciente
desta importância, conforme assinalado no ECA - Art. 71:
A criança e o adolescente têm direito a informação, cultura,
lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que
respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento
(p.22).
Dessa forma, o lazer oferecido aos adolescentes, conforme citado na pesquisa, são: ir para igreja, pizzaria, passeios,
oﬁcinas de teatro, dança, música, Programa Edu Comunicação (desenvolvido na entidade E3), além de piscina, chácara,
circo, shopping, oﬁcinas, palestras. São as atividades desenvolvidas pelas entidades junto com os adolescentes. Para
realizar estas atividades todas as entidades, exceto E3, contam com a ajuda de voluntários. Observa-se então, que 50%
das entidades desenvolvem as atividades de lazer e cultura com a participação do voluntariado.
A entidade E2 faz contratação própria e pagamento com recursos orçamentários da Unidade para desenvolver
suas atividades de cultura e lazer. A entidade E3 não oferece. Na entidade E4 trabalha com convênios, parceira com
Secretarias Estaduais e Ministérios sem ônus para a Unidade. A E5 conta com a parceira de ONGs, utilizando recursos
orçamentários próprios da unidade e a entidade E6 conta com o orçamento do Município e a ajuda da Comunidade.
Sobre a cultura e o lazer, observe o gráﬁco 8 abaixo para compreender melhor como é organizado as atividades
de cultura e lazer oferecidas pelas entidades.
Gráﬁco 8.

Como são organizadas as atividades de
cultura e lazer oferecidas pela unidade
Não oferece
17%

9%

8%

Parceria com ONGs, e recursos
próprios.

8%
8%

Parceria com ONGs, e não uso
de recursos próprios.
Convênios

50%
Voluntários
Recursos próprios

Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
Em relação a ter na Unidade (entidade) um proﬁssional habilitado para trabalhar atividades culturais, o gráﬁco
9 mostra a sua importância. Sua habilidade é de proporcionar um melhor preparo desses adolescentes, descobrir as
aptidões deles. Assim, as entidades que tem proﬁssionais habilitados para trabalhar as atividades culturais com aos
adolescentes são as entidades E3 com professor de teatro e edu-comunicação (boletim, blog, diversos recursos de
comunicação), a E4 com professor de teatro, dança e música, na entidade E5 conta com 2 jovens que ensinam aula de
violão e uma coreógrafa. E na entidade E6 conta com os proﬁssionais Educador Físico (voluntário), o Assistente Social
e o Psicólogo para desenvolver suas atividades, ou seja, esses proﬁssionais representam 67%, enquanto as entidades
E1 e E2 não tem nenhum proﬁssional, isto é, 33% dessas entidades não tem proﬁssional habilitado para trabalhar as
atividades culturais com os adolescentes, conforme mostra o gráﬁco abaixo.
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Gráﬁco 9.

Na unidade, existem profissionais
habilitados para trabalhar atividades
culturais com adolescentes
33%
SIM
67%

NÃO

Fonte: Pesquisa realizada no período outubro/2012 a abril/2013. PIBIC/Unitins
A questão seguinte do questionário aplicado nas entidades tratou acerca das atividades culturais e de lazer
desenvolvidas pela Unidade, e como são oferecidas, e com que frequência? a) Diariamente, b) Semanalmente, c)
Mensalmente, d) Outras, e) não são oferecidas.
No gráﬁco 10, conforme a pesquisa nas entidades, 48% desenvolvem suas atividades semanalmente, enquanto
52% responderam outras, ou seja, as atividades culturais e de lazer são desenvolvidas fora destas frequências:
diariamente, semanalmente, mensalmente. A realidade das entidades foi assim descrita:
As entidades E1, E5 e E6 desenvolvem suas atividades culturais semanalmente, isto é, dentro do percentual de
48%, já as entidades E2, E3 e E4 marcaram a opção outras (52%), desenvolvendo suas atividades quando planejadas,
de acordo com a demanda.
Concorda-se com o autor Daniel Ventura:
“Atividades artísticas e culturais como a música, além de serem
prazerosas, estimulam áreas do cérebro que permitem o
desenvolvimento de outras formas de linguagem. São atividades
que aguçam a sensibilidade do aluno, melhoram sua capacidade de
concentração bem como sua memória”. (p. 48)
Os alunos que são estimulados e se envolvem com atividades artísticas e culturais apresentam nítidas melhoras
no seu rendimento escolar, de concentração, convívio familiar, autoestima e perspectiva de crescimento proﬁssional.
Portanto, valoriza-se as entidades que desenvolvem programas, que estimulam a sensibilidade do adolescente e
também ajudam no cuidado com a saúde mental dos adolescentes.
Gráﬁco 10.

Frequência das atividades culturais e de
lazer desenvolvidas pela Unidade

52%

48%
Semanalmente
Outros

Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
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Outro questionamento tratado na pesquisa voltado para atividades culturais e de lazer foi saber se elas estavam
inseridas na proposta pedagógica, houve uma unanimidade entre as entidades, pois todas as atividades estão inseridas
na proposta pedagógica.
Assim como as atividades culturais, o esporte também trabalhar o social, de trabalhar em grupo, o físico, a
comunicação, a socialização. No questionamento sobre o Esporte – Como são organizadas as atividades de esporte
na unidade? De acordo com os dados do gráﬁco 11, a pesquisa realizada nas entidades selecionada, as atividades
de esporte não são oferecidas em 40% das entidades. Os outros 40% conta com os voluntários como a entidade E4 e
E6. Na entidade E1, estas atividades são desenvolvidas na escola, onde as adolescentes tem aula de judô e basquete.
E 20% com convênios com repasse de recursos que são os casos das entidades E4 e E6. Nenhuma delas conta com
parceira de ONGs, não fazem contratação própria. Assim como as atividades culturais, o esporte também trabalha o
social, em grupo, com o físico, a comunicação e a socialização.
Gráﬁco 11.

Organizadas das atividades de esporte
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20%
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Fonte: Pesquisa realizada no período outubro/2012 a abril/2013. PIBIC/Unitins
Em outro questionamento sobre o esporte – Existem proﬁssionais habilitados para trabalhar atividades
esportivas com os adolescentes?
Gráﬁco 12.

Profissionais habilitados para trabalhar
atividades esportivas com os adolescentes
17%

SIM
NÃO

83%

Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
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Conforme os dados da pesquisa, representado no gráﬁco 12, apenas 17% das entidades tem o educador
físico, que é a realidade da entidade E4, como a única que trabalha as atividades esportivas, possuindo o proﬁssional
habilitado e espaço físico para exercer suas atividades, que são futebol e natação. A maioria delas, sendo 83% não tem
em seus quadros esse proﬁssional e falta o espaço físico, motivo pelo qual as entidades não desenvolvem atividades
esportivas. A falta desse proﬁssional se dá por conta das entidades não terem recursos para a contratação dele ou por
não trabalhar atividade esportiva na unidade.
Assim, as entidades E1, E2 e E3 não tem espaço físico para desenvolver atividades esportivas, já as entidades E5
e E6 não trabalha atividade esportiva, mais possui espaço para ser trabalhada com os adolescentes, onde estes jovens
jogam futebol como diversão.
A deﬁnição do CONFEF – Conselho Federal de Educação Física, assinala que o Proﬁssional de Educação Física é o
que tem formação, competência e amparo legal, para atuar no planejamento, prescrição e dinamização de atividades
físicas, considerando não apenas os aspectos cinesiólogicos e ﬁsiológicos, mas também os pedagógicos, psicológicos e
socioculturais envolvidos, ou seja, responsabilizar-se pelo programa de ginástica laboral.
O importante a assinalar é que o objetivo destas entidades não é oferecer atividades esportivas, mas sim, tirálos de toda forma de negligência, de risco pessoal e, estas atividades são oferecidas como diversão, lazer, em horário
de descanso.
Gráﬁco 13.
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Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
O espaço para atividade física foi outro questionamento tratado na pesquisa nas entidades e, de acordo com o
resultado constata-se que 50% delas têm espaço para a atividade física e, 50% responderam que não tem esse espaço.
Assim, podemos entender que a atividade física é qualquer atividade de lazer, cuja prática não é obrigatória e nem tem
horário a cumprir. Além disso, qualquer atividade física ajuda no crescimento, na saúde e desenvolvimento da pessoa.
Gráﬁco 14.

As atividades esportivas desenvolvidas
pelas Unidades são oferecidas com que
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Diariamente
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Fonte: Pesquisa realizada no período outubro/2012 a abril/2013. PIBIC/Unitins
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Em relação às atividades esportivas desenvolvidas pelas entidades pesquisadas e a frequência oferecidas por elas
são apresentadas no gráﬁco 14, ou seja, 40% acontecem respectivamente tanto diariamente, quanto semanalmente e
20% quinzenalmente. Essas representações ocorrem a partir da realidade de cada entidade, sendo indicada a seguir:
Consequentemente por não trabalhar atividades esportivas, por não ter espaço físico, nem proﬁssional
habilitado. As atividades esportivas desenvolvidas por esta Unidade? estão integradas somente nas entidades que
desenvolvem atividades esportivas. Que são as entidades E4, E5 e E6. As entidades E5 e E6, responderam que as
atividades esportivas estão integradas com a proposta pedagógica, mas não como esporte proﬁssional e sim de lazer.
As entidades E1, E2 e E3 não estão integradas com a proposta pedagógica, como mostra o gráﬁco 15.
Gráﬁco 15.

As atividades esportivas desenvolvidas por
esta unidade estão integradas com a
proposta pedagógica
33%
SIM
67%

NÃO

Fonte: Pesquisa realizada no período outubro/2012 a abril/2013. PIBIC/Unitins
Depois de questionar as entidades sobre o projeto arquitetônico, sobre o tipo de atendimento, de quais
programas e projetos desenvolvidos nas entidades, aspectos de cultura, lazer e esporte, outro aspecto pesquisado foi
a família. Lembrando que, a família é a base, o alicerce, seja ela biológica, de criação ou de coração para construção
de um cidadão. A família foi estabelecida por criação divina como a instituição humana fundamental.
Para Carvalho1, de acordo com a Constituição Federal, introduz na sociedade brasileira uma nova tábua de
valores, reuniﬁcando o direito privado, disperso e desatualizado, através da nova roupagem dada ao instituto da
família. Isso porque ela visualiza a família como promotora da dignidade humana, obtendo, assim, especial atenção do
Estado à entidade familiar que efetivamente promova tal função de ordem pública.
Assim, as entidades E1, E2, E3, E4 e E6 adotam em sua proposta pedagógica a participação da família ou das
pessoas com as quais os adolescentes possuem vínculo afetivo, correspondendo a 80% das entidades, conforme o
gráﬁco 16. Apenas a entidade E5 não incentiva a participação da família, satisfazendo 20%, por receberem crianças e
adolescentes de pais usuários de drogas, e para retornarem ao convívio familiar ou deve ser autorizada por um juiz.
Por este motivo, essa entidade não desenvolve nenhum incentivo à convivência familiar.
Gráﬁco 16.

1 Professora de Direito de Família e Direitos das Sucessões no CEUT;
Especilista em Direito Processual pela UFSC; Mestranda em Direito Constitucional pela UFC
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A proposta pedagógica adotada incentiva a
participação da família ou das pessoas com
as quais o adolescente possui vínculo
afetivo
20%
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NÃO
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Fonte: Pesquisa realizada no período de Outubro/2012 a Abril/2013. PIBIC/Unitins
No que diz respeito à convivência familiar e os dados do gráﬁco 17, podemos observar que a ampla maioria das
entidades, correspondendo a 83% desenvolvem essa convivência, isto é, que a entidade E1 incentiva essa convivência
junto da Assistente Social, que faz visita a família da adolescente onde irá observar se esta família está apta para receber
novamente seus ﬁlhos. Na entidade E2 trabalha com encontros, reuniões e debates com as famílias das adolescentes
sobre temas relacionados com o interesse e a necessidade do momento, como o “valor do ser humano, cuidados com
bebê e outros”.
A Entidade E3 faz orientação para o encaminhamento da garantia de direitos. As famílias são incentivadas para
garantir os direitos e autonomia. Dia de reuniões com os pais, são os incentivos que entidade faz para o convívio
familiar. A entidade E4 incentiva através dos cursos de qualiﬁcações e reuniões. E a entidade E6 incentiva a participação
do responsável através dos programas Bolsa Família, Proteção de Atendimento Integral a Família. Já a entidade E5
não promove ação com a presença da família devido os pais serem usuários de drogas, ou seja, apenas 17% - essa
entidade, não desenvolve programa de incentivo a convivência familiar.
Gráﬁco 17.

Programa desenvolvido dentro da unidade
de incentivo à convivência familiar
17%

SIM
NÃO

83%

Fonte: Pesquisa realizada no período outubro/2012 a abril/2013. PIBIC/Unitins
O último item questionado a respeito da família foi se a entidade promove alguma ação com a presença da
família. Conforme os dados do gráﬁco 18, em 80% dessas entidades promovem ações, que são as entidades E1, E2 com
encontros e visitas diárias; E3 por reuniões; E4 no ato da entrega do material pedagógico e das atividades desenvolvidas
com a presença do responsável; e E6 com reuniões. Apenas a entidade E5 no momento não existe nenhuma ação
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promovida pela Unidade com a presença da família, equivalente a 20%, mas eles percebem a necessidade da presença
da família e os adolescentes permanecem nesta entidade até os 18 anos.
Gráﬁco 18.

Ações promovidas pelas Unidades com a
presença das famílias
NÃO
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Fonte: Pesquisa realizada no período outubro/2012 a abril/2013. PIBIC/Unitins
Outro aspecto pesquisado nas entidades foi quanto aos Recursos Humanos nas entidades selecionadas e
pesquisadas. A seguir os dados das tabelas mostram a realidade no quadro de funcionários destas entidades, que são:
A entidade E1
Categoria

Nº de Proﬁssionais

Sistema de Jornada

Advogado

01

Pedagogo

01

Assistente Social

01

Uma vez por semana

Cuidadores

02

CLT

Contador

01

Arquiteta

01

Enfermeira

02

Relação Funcional

A entidade E2
Categoria

Nº de Proﬁssionais

Pedagogo

01

Socioeducador

01

Sistema de Jornada

Relação Funcional

A entidade E3
Categoria

Nº de Proﬁssionais

Sistema de Jornada

Relação Funcional

Advogado

01

20h

Contrato temporário

Assistente Social

02

20h

Contrato temporário

Administrativo

02

20h

Contrato temporário

Categoria

Nº de Proﬁssionais

Sistema de Jornada

Relação Funcional

Advogado

01

Voluntário

A entidade E4
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Pedagogo

06

8h

Assistente Social

02

6h

Socioeducadores

16

8h

Categoria
1 voluntário
contratado
Contrato

Categoria

Nº de Proﬁssionais

Sistema de Jornada

Relação Funcional

Advogado

01

Pedagogo

02

Assistente Social

01

Psicólogo

01

e

1

A entidade E5

Técnico Administrativo 01
Todos os funcionários moram na entidade. Apenas o Psicólogo não mora é voluntário.
A entidade E6
Categoria

Nº de Proﬁssionais

Sistema de Jornada

Relação Funcional

Assistente Social

03

8/30h

Contrato

Psicólogo

01

30h

Contrato

Sócioeducador

03

Técnico

Contrato

Administrativo

04

30h

Concurso

Técnico

02

8h

Nomeado

Nota-se que os Recursos Humanos destas entidades contam com o proﬁssional de Serviço Social que estão
lotados nas entidades E1, E3, E4, E5 e E6, apenas a entidade E2, não conta em seu quadro de funcionários desse
proﬁssional. E é de suma importância a existência desse proﬁssional, pois ele detém o conhecimento a respeito dos
conceitos básicos que envolvem a questão da criança e do adolescente em um sentido amplo, discutindo seus direitos,
deveres e obrigações a serem cumpridos. Assim, como a participação do Assistente Social, as entidades contam
também com uma equipe multidisciplinar.
As entidades E1, E3 e E4, tem no seu quadro de funcionários a presença do Advogado que exerce uma função
primordial na construção de uma Democracia mais justa e fraterna para o século XXI centrada na proteção dos direitos
fundamentais da pessoa humana. Outro proﬁssional que atua nas entidades E2, E4 e E6 é o sócio-educador que
contribui para o desenvolvimento e aprendizagem dos envolvidos no processo, permitindo com sua atuação a aquisição
de bens culturais e possibilitando o desenvolvimento de suas funções psicológicas como a ampliação de conhecimento
sobre o mundo que o cerca. A presença do pedagogo nas entidades E1, E2, E4 e E5, ajuda pela inclusão na cidadania e
busca pela qualidade da educação contribui também pela sua competência de refazer a educação, reinventá-la criando
condições objetivas, para sua formação no surgimento de novas pessoas, solidárias e preocupadas com o novo projeto
social e político (DEMO, 1995).
Percebe-se a importância de uma equipe multidisciplinar nessas entidades o que torna o trabalho fortalecido
com a presença de todos que contribuem para o resgate do adolescente no convívio social e da família.
Com base nos dados analisados a partir dos questionários aplicados nestas entidades observou-se que as
principais diﬁculdades e facilidades que elas apontam para operacionalizar suas atividades são: na E1 a principal
diﬁculdade apontada pelos responsáveis é a falta de revezamento de funcionários, o local é uma casa onde abrigam
meninas. A Entidade E2 há ausência de proﬁssionais habilitados como assistente social e psicólogo. Já a Entidade E3 há
diﬁculdades de incompreensão da população de que as crianças e adolescente são sujeitos de direitos. De articulação
com os organismos de judiciário, executivo e sustentabilidade ﬁnanceira.
A Entidade E4 tem diﬁculdade ﬁnanceira. A Entidade E5 tem diﬁculdades de recursos ﬁnanceiros, pois no local
há espaço para ampliar a biblioteca e fazer mais salas, e por falta de recurso não podem melhorar seu espaço físico.
A Entidade E6 tem diﬁculdade pelo desinteresse dos jovens, pela justiﬁcativa de morar longe, e também de recursos
ﬁnanceiros.
E de pontos positivos mencionados por eles são:
Na Entidade E2, o ponto facilitador são os recursos existentes na comunidade (escola, hospital, ambulatório e
outros serviços), bem como o reconhecimento do projeto pela comunidade. O interesse das adolescentes grávidas,
pelas atividades oferecidas pela entidade e o reconhecimento e ajuda oferecida pelo trabalho voluntário.
A Entidade E3 a militância é muito forte dentro do Estado do Tocantins, e criou espaço em outras cidades. Na
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Entidade E4, conta com os recursos ﬁnanceiros para facilitar o desenvolvimento das ações propostas e também com a
dedicação dos funcionários junto com as famílias dos adolescentes. Entidade E5, aborda que é importante ver como as
crianças e os adolescentes da unidade se descobrem como pessoa, como é importante estudar para garantir um futuro
melhor para seu desenvolvimento pessoal. E na entidade E6 conta com a boa iniciativa dos funcionários e trabalho em
grupo para desenvolver suas atividades propostas.

CONCLUSÃO
A pesquisa que ora se conclui sobre os programas e projetos de atendimento ao adolescente no município
de Palmas/TO, segundo a legislação vigente, aplicada em entidades selecionadas, objetivou identiﬁcar e analisar os
programas e os projetos sociais que estão em consonância com as normativas legais.
Após as visitas nas entidades pesquisadas os dados revelam que até o presente momento as mesmas têm
obedecido aos documentos legais que amparam os adolescentes em risco social e pessoas. A avaliação através de
visitas e questionário pode identiﬁcar os principais envolvidos e acompanhar de perto se os adolescentes estão sendo
atendidos conforme as Leis em consonância com as normativas legais, no município de Palmas/TO.
Durante o processo de abordagem junto as entidades acompanhada pela equipe multidiscliplinar foi realizada
uma pesquisa de natureza quantitativa e qualitativa cuja analise apontam para o cumprimentos das Leis vigentes.
Contudo a aplicação dos referidos instrumentos terão prosseguimento no próximo semestre com os adolescentes e os
demais gestores dos programas e projetos sociais.
A analise dos programas e dos projetos através de visitas e questionários aplicados às entidades, governamentais
e não-governamentais demonstram que o objetivo foi alcançado no que diz respeito ao cumprimento das normativas,
foco principal da pesquisa.. Mesmo diante de algumas diﬁculdades de acessibilidade, falta de proﬁssional capacitado
em algumas áreas, escassez de recursos entre outras situações que diﬁcultam o bom andamento das atividades. O
trabalho nas entidades é comprometido e a equipe entrevistada demonstra dedicação e acredita na mudança e na
transformação dos adolescentes oferecendo o melhor atendimento e sobretudo garantindo o cumprimento das Leis.
Assim, o resultado dos questionários com base na análise dos programas e projetos de atendimento ao
adolescente no município de Palmas/TO segundo a legislação vigente – apontam como ponto forte para o sucesso
e funcionamento das entidades o trabalho voluntário, revelando uma faceta da sociedade que dedica tempo em
beneﬁcio do próximo. Contudo, os questionários apontam também como fragilidade comum a todos eles a falta de
recursos ﬁnanceiros que inviabiliza a realização de algumas ações que melhoraria consideravelmente o funcionamento
das entidades.
Os questionários apontam também que todas as entidades entrevistadas estão trabalhando de acordo com a
legislação vigente, sendo este o foco principal dos objetivos deste subprojeto.
Diante do exposto, percebe-se que muitas ações estão sendo realizadas para amenizar os problemas enfrentados
pelos adolescentes em situações de risco pessoal e social, contudo, há sempre a necessidade de apoio dos órgãos
competentes que precisam está vigilantes e não medir esforços em oferecer condições que atenuem ou minimizem as
situações adversas exposta nesta pesquisa.
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INTRODUÇÃO
Desde as antigas civilizações o homem utiliza os recursos naturais como fonte de cura para as mais diversas
moléstias. Dentre tais fontes encontra-se a própolis, uma mistura complexa, formada por material resinoso e balsâmico
coletada pelas abelhas dos ramos, ﬂores, pólen, brotos e exsudados das arvores, além das secreções salivares
adicionadas na colméia. (PARK; ALENCAR; AGUIAR, 2002).
A própolis apresenta uma ampla atividade biológica e é largamente utilizada na medicina tradicional para
tratamento de infecções bacterianas e fúngicas, como anti-inﬂamatório, nas afecções do trato respiratório, antioxidante,
imunomodulatório, antitumoral, antiúlceroso. Devido tais características de panaceia e o alto valor agregado, o
interesse global de pesquisas em própolis tem aumentado consideravelmente desde a década de 90. (PEREIRA; SEIXAS;
AQUINO NETO, 2002).
Devido à fácil obtenção e inúmeras propriedades farmacológicas a própolis é considerada uma importante
alternativa terapêutica. Entretanto, alguns escritores desaconselham seu uso pela impossibilidade de elucidas, com
precisão, as substancias terapêuticas contidas na resina. Isto se deve, principalmente, à variabilidade a sua composição
química em função da origem geográﬁca, já que em diferentes ecossistemas as abelhas recorrem a distintas espécies
vegetais como fonte de matérias primas empregadas em sua elaboração. (LONGHINI; et al, 2007).
A grande biodiversidade contribui para a considerável variação de constituintes ativos, tanto na composição
quanto na qualidade, presentes na própolis brasileira. Já foram identiﬁcados e/ou caracterizada mais de trezentos
constituintes em diferentes amostras, dentre eles: ﬂavonóides, ácidos aromáticos, ácidos graxos, fenóis, aminoácidos,
vitaminas A, B1, B2, B6, C, E, minerais como manganês, cobre, cálcio, alumínio, silício, zinco, níquel e cromo. (PEREIRA;
SEIXAS; AQUINO NETO, 2002).
As características organolépticas aliadas à menor concentração de metais pesados e demais poluentes ambientais
da própolis brasileira a colocam como a mais comercializada pelo mundo, sendo o Japão o principal consumidor. Porém,
este mercado pode ser ameaçado pela não padronização das características desta resina. (FUNARI; FERRO, 2006).
Tendo em vista que a composição da própolis varia em função de fatores como a ﬂora da região, estações do ano
e características genéticas das abelhas, intenciona-se com este trabalho estabelecer parâmetros para o futuro controle
de qualidade de amostras de própolis provenientes da região ecotonal do norte do Estado do Tocantins, considerando
os componentes agregadores de valor à resina balsâmica produzida neste estado.

OBJETIVOS

Objetivo Geral
Determinar os parâmetros físico-químicos da própolis coletada no projeto “Apicultura como instrumento de
transformação da agricultura familiar do Estado do Tocantins”.
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Objetivos Especíﬁcos
•
•

Realizar a caracterização físico-química da própolis proveniente dos municípios participantes do projeto
“Apicultura como instrumento de transformação da agricultura familiar do Estado do Tocantins”.
Veriﬁcar a qualidade da própolis produzida pelos apicultores do projeto “Apicultura como instrumento de
transformação da agricultura familiar do Estado do Tocantins”

MATERIAL E MÉTODOS
Foram coletadas aleatoriamente seis amostras, sendo uma em cada apiários em colmeias do tipo Langstroth
dos seguintes municípios: Miracema, Nova Olinda, Aragominas, Santa Tereza, Palmas, Araguaína. As coletas foram
realizadas utilização do coletor inteligente de própolis CPI, conforme ﬁgura abaixo, o primeiro quadrante observar-se
que o coletor inteligente esta totalmente preenchido, no segundo e terceiro quadrante da ilustração, o coletor faz a
colheita retirando cuidadosamente a própolis da colmeia com auxilio de um canivete, e no quarto quadrante uma
comparação da própolis mostrando a diferença da coloração entre elas.

:

Figura A - Procedimento de coleta da própolis no campo.
A própolis coletada foi acondicionada em sacolas plásticas com vedação (tipo zip), identiﬁcadas com a data e o
local da coleta e transportadas do apiário em caixa térmica resfriada até o laboratório, onde foi conservada em freezer
até o momento das análises químicas. As análises físicas foram realizadas no dia da coleta, de acordo com a Instrução
Normativa Nº 3, DE 19/01/2001 do Dep. de Inspeção de Produtos de Origem Animal, do Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento.
As colmeias foram delimitadas e registradas com o auxilio do equipamento GPS. As análises físicas e químicas
foram realizadas no laboratório de microbiologia do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos ITPAC.

Exames Organolépticos
Foram realizadas as análises sensoriais preconizadas pelo Ministério da Agricultura para ﬁxação de identidade
e qualidade de própolis, sendo elas: cor, sabor, consistência à temperatura ambiente e granulometria. Visto que os
caracteres sensoriais são avaliados por meio dos órgãos dos sentidos e assumem, portanto, um aspecto subjetivo, os
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resultados serão expressos das propostas descritas pelo Ministério da Agricultura. (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1976;
BRASIL, 2001).

Preparação e Avaliação dos Extratos da Própolis
Aproximadamente 10 g de própolis bruta pulverizada foram acondicionadas em cartuchos, previamente secos
em estufa a 105°C, por 1 h, e pesados. Pedras de porcelana e aproximadamente 150 mL de metanol foram adicionados
aos balões destinados ao solvente. O cartucho foi mantido sob-reﬂuxo no Soxhlet por aproximadamente 8 h (ﬁgura B).
Após resfriamento, os extratos foram vertidos em provetas de 200 ml, à qual adicionará mais duas pequenas alíquotas
de metanol, resultantes das lavagens dos balões utilizados em suas respectivas provetas (ﬁgura C). O volume ﬁnal de
extrato metanólico de própolis obtido foi medido e acondicionado em recipiente vedado e ao abrigo as luz.

Figuras A e B - reﬂuxo no soxlet e extrato de própolis

Determinação do Teor de Cera
O extrato metanólico de própolis, obtido por Soxhlet, foi levado à geladeira por 24 h e posteriormente ao freezer,
por 30 min. A solução foi, então, ﬁltrada em funil de Buchner (com papel ﬁltro previamente seco e pesado) sob vácuo
a 400 mmHg. (ﬁgura D) A cera depositada sobre o papel ﬁltro foi lavada com metanol resfriado, ate a sua clariﬁcação.
O volume de extrato livre de cera foi medido e acondicionado em recipiente de vidro vedado. O conjunto ﬁltro/cera foi
levado à capela de exaustão, por 1 h, para a eliminação do excesso do solvente.
O conjunto foi depositado em estufa pré-aquecida a 105°C, por 2 h, (ﬁgurara F) esfriado em dessecador e pesado.
O processo de aquecimento, resfriamento e pesagem do material foi repetido em intervalos de 1 h, ate atingir massa
constante (quando a diferença das duas pesagens consecutivas não excedeu 5 mg). O teor de cera foi calculado pela
razão entre a massa de material retido no ﬁltro e a massa inicial de própolis utilizada na extração, em porcentagem.

Figuras D, E é F – procedimentos das análises de teor de cera.
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Determinações do Teor de Cinzas
Aproximadamente 2g da amostra de própolis bruta pulverizada foi acondicionada em cadinho de porcelana
previamente aquecido em muﬂa a 600°C, por 2 h, resfriado em dessecador e pesado (ﬁgura G). O conjunto era posto
sobre placa de aquecimento a 350°C, em capela de exaustão, por 1 h (quando não havia mais emissão de fumaça).
Em seguida, o conjunto foi levado à muﬂa a 600°C, onde permanecerá ate que as cinzas se apresentem brancas. O
conjunto foi resfriado em dessecador (ﬁgura H), seguindo de pesagem.
O processo de aquecimento, resfriamento e pesagem do conjunto foram repetidos com intervalos de 1 h, até
se atingir massa constante (quando a diferença entre duas pesagens consecutivas não exceder 5 mg). Esta análise, o
teor de cinzas foi calculado pela razão entre a massa de cinzas e a massa inicial de própolis, em porcentagem. (AOAC
INTERNATIONAL, 1997; BRASIL, 2001; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998).

Figuras C e H – cadinhos pós muﬂa 600°C.

Determinação do pH
A determinação do pH foi realizada utilizando-se aparelho medidor de pH, calibrado com soluções tampão pH
4,0 e 6,86 (FARMACOPÉIA, 1988).

Determinação da Densidade Relativa
A densidade relativa dos extratos foi determinada através de picnômetro calibrado a 20°C, em ambiente com
temperatura controlada. Em uma balança analítica, o picnômetro foi tarado previamente, sendo determinados os
pesos do picnômetro contendo água e contendo o e extrato. A densidade foi calculada através do quociente relativo à
massa do extrato e à massa de água, após subtração da massa do picnômetro (FARMACOPÉIA, 1988). Serão realizadas
três leituras para cada extrato.

Determinação do Resíduo Seco solúvel em Metanol
Uma alíquota de 5 ml do extrato metanólico de própolis, livre de cera, foi transferida para cápsula de porcelana
seca (aquecida em estufa a 105°C, por 2 h, esfriada em dessecador e pesada) e o conjunto levado à estufa préaquecida a 105°C, onde permanecerá por 2 h. Após resfriamento em dissecador, o conjunto foi pesado. O processo de
aquecimento, resfriamento e pesagem do conjunto foi repetido com intervalos de 1 h, ate se atingir massa constante
(quando a diferença entre duas pesagens consecutivas não excedeu 5 mg). Esta análise foi realizada em triplicata e
o teor de resíduo seco (sólidos solúveis em metanol) calculado pela razão entre a massa de resíduo depositada no
cadinho e a massa inicial de própolis bruta extraída, correspondente à alíquota de 5 ml, em porcentagem.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A produção de própolis do Tocantins ainda é insipiente, com poucos produtores realizando sua extração
e utilizando uma baixa tecnologia. Assim, implementou-se a produção de própolis com uso de CPI e observou o
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desenvolvimento produtivo bem como a qualidade na sua produção.
O método de coleta por CPI é 200% mais eﬁciente quanto a quantidade, conforme ﬁgura 2. Mesmo com o pouco
tempo de treinamento dos apicultores e de adaptação do enxame das abelhas a nova metodologia de produção, os
resultados proporcionou maior produtividade.

Figura 2
Peso das amostras de Própolis produzidas de acordo com o método de obtenção.
* CPI - Coletor de Própolis Inteligente. ** Teste de Mann Whitney P = 0.0021 (p<0,05), Bicaudal, Somatória
da coluna por ranks A,B = 128 , 43. Mann-Whitney U7.000; Média CPI 78.29(Desvio Padrão: 35.85) Raspagem 25.04
(Desvio Padrão: 17.92).
Espera-se que estudos futuros revelem que as abelhas com mais tempo de adaptação a metodologia e a
sua manipulação e com os apicultores também melhores treinados possam chegar a uma produtividade superior
a encontrada. Estes resultados de produtividade para esta metodologia se assemelham aos encontrados por INOE
e colaboradores em 2007; BRIGHENTI, SANTOS e BRIGHENTI(20__); IKEDA e colaboradores em 2010; DA SILVA e
colaboradores em 2010.
Observa-se que as características organolépticas da própolis nos métodos utilizados para análise mantiveram as
características dentro das normalidades, com exceção de duas (2) amostras que apresentaram odor não característicos,
três (3) com sabor azedo e ou adstringente. A coloração não apresentou fora dos padrões característicos especiﬁcados
para própolis.
Para descrição da coloração estipulou uma escala de cores, conforme ﬁgura 3, que por aproximação de
intensidade foi lhe classiﬁcada de acordo com os resultados da ﬁgura 4.
COR

DESCRIÇÃO
Marrom Escuro
Marrom
Marrom Claro
Esverdeada

Figura 3. Paleta de cores para deﬁnição de coloração na classiﬁcação da Própolis.
O perﬁl de coloração das própolis varia muito com o local e o tipo de vegetação que a abelha usa como pasto
para sua produção, o que foi demonstrado neste trabalho, onde os resultados obtiveram um padrão de regionalização,
em que o método produtivo da própolis não inﬂuenciou em sua coloração. A cor Marrom Escuro foi a predominante,
apresentando-se em aproximadamente 50% das própolis. Já a cor marrom claro foi observada em 22,2% das amostras,
seguida pela marrom 16,6% e com menor representante a de coloração esverdeada, 11%. Coloração das própolis varia
muito com o local e o tipo de vegetação
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Figura 4 – Distribuição das amostras de Própolis em relação a sua coloração. Em relação ao sabor, o pasto onde
às abelhas retiram a resina para a produção da própolis é principal fator que o inﬂuencia. Assim, sabores azedos não
são comuns ser encontrado nas resinas a não ser que esta possa estar contaminada com um microrganismo que
fermente a própolis. Este fato é pouco provável, visto que a própolis possui expressiva ação antimicrobiana. Outra
característica incomum é sabor adstringente, que apresentou uma amostra de própolis, que após análise revelou com
alta quantidade de contaminantes, identiﬁcados como pedaços de folhas (material vegetal) e de coloração esverdeada.
Portanto, este fato pode estar relacionado a presença de contaminantes na própolis.
Conforme a ﬁgura-5, as própolis obtidas nesta região apresentaram-se com sabor de cera e balsâmico, em
respectivamente 61% e 16,7% das amostras. Estes sabores é característico para esta resina, de acordo com Instrução
Normativa nº 03 do ministério da Agricultura (2001).

Figura 5– Distribuição das amostras de Própolis em relação ao seu sabor.*Legenda: 1 – CPI, 2 – Raspagem.
Outra característica analisada é o odor. Esta característica é importante por revelar má manipulação na retirada
do produto, presença de contaminante e ou ainda ser indicativo onde a abelha realisou a sua pastagem.
A análise demonstrou que o odor acompanhou o sabor, com cheiro balsâmico. Destaca-se em uma amostra a
presença de cheiro de pequi, que pode estar a amostra relacionada a retirada da resina do pequi, Caryocar brasiliense,
planta bastante comum nesta região. Entretanto, a presença do cheiro de fumaça está relacionada a má manipulação
do apiário, onde foi borrifado diretamente sobre este produto grande quantidade de fumaça aspergida do fumegador.
Esta prática é muito comum de nosso apicultor para acalmar os enxames, mas faz com que os produtos da caixa ﬁquem
contaminados e perca seu valor no mercado. Assim, recomendamos os apicultores que façam o uso moderado do
fumegador.
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Figura 6– Distribuição das amostras de Própolis em relação ao seu Odor. *Legenda: 1 – CPI, 2 – Raspagem.
Quanto á qualidade da própolis, tabela 1, o Teste Exato de Fisher’s revela que a própolis coletada com uso de CPI
é superior a pelo método de raspagem. Sendo o risco de encontrar sujidade na própolis pelo método de raspagem é
de 0,4 vezes. Estes dados corroboram com INOE e colaboradores em 2007, BRIGHENTI, SANTOS e BRIGHENTI (20__);
DA SILVA e colaboradores em 2010.
Para guarda e conserva a própolis, sem perigo para alteração de suas propriedades, principalmente as provenientes
de essências voláteis, o produtor deve guarda na forma natural como foi colhida ou na forma de concentrado. (WIESE.
H, 2005).
Resultados das análises realizadas com amostras de própolis coletadas com uso do coletor inteligente no estado
do Tocantins e limites estabelecidos pelo ministério da agricultura.
Parâmetros

Resultados¹ (%)

Teor
cinzas

3,76

de

Média ±
Desvio Padrão

Requisito
d
o
ministério²

3,83

3,543

1,995

1,105

1,18

2,569±1,293

Máximo de
5%

Teor
de
6,774
umidade

7,244

6,643

4,7

4,86

12,765

7,164±2,939

Máximo de
8%

Teor de cera 7,64

5,484

3,364

6,479

13,436

16,898

8,884±5,183

Máximo de
25%

Densidade
do Extrato 0,767
Metanólico

0,804

0,804

0,807

0,803

0,794

0,796±0,0151

_

Resíduo
51,74
sólido

54,95

56,08

71,57

46,37

37,12

52,971±0,11452

Máximo de
40%

Ph

5,19
4,9
4,76
5,19
5,02
4,78
4,973±0,1920
_
Valores expressos em porcentagem, sobre a massa bruta de própolis (M/M). 2Limites propostos pelo Ministério
da Agricultura. 3Este limite é estabelecido para extrações com metanol.
1

No Brasil, para assegurar a qualidade do produto, utilizam-se as normas do Regulamento Técnico de Identidade
e Qualidade da Própolis (MAPA, 2001),
As amostras coletadas com o método implantado do coletor inteligente nos municípios participantes do projeto
“APICULTURA COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO TOCANTINS”.
E analisadas apresentaram um bom índice de aprovação quando comparadas aos parâmetros recomendados pela
legislação.
Os teores de cinzas encontrados após as pesagens das amostras foram bastante satisfatórios, visto que em
nenhuma amostra obtivemos valores fora dos padrões de comercialização, apresentando uma média de 2,56% e
desvio padrão de 1,29% (Tabela -1) um excelente resultado quando comparado ao preconizado pelo MAPA, que é de
no máximo 5%.
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A própolis para ter padrão de qualidade junto ao mercado para comercialização precisa apresentar proporção
máxima de 25% de cera (MAPA, 2001). Após as análises das amostras dos municípios participantes do projeto,
percebemos que todas elas tiveram percentagens menores que o estabelecido como máximo. A quantidade de cera
encontrada vário de 3,36% a 16,89% com uma média muito satisfatória de 8,88% (Tabela - 1). Assim, para o parâmetro
cera, a própolis dos apiários estudados estão perfeitamente adequadas com os critérios de qualidade estabelecidos
pela legislação.
Teor de umidade apenas uma das amostras no que se refere a este parâmetro, apresentou fora dos padrões
exigidos pelo Ministério com um teor de 4,47% acima do máximo (8%) permitido para comercialização, com resultados
que variaram de 4,7 a 12,76% e uma media de 8,884%, ﬁcando no geral quando comparado à média dentro do
estabelecido pela legislação. Acredita-se que esta amostra com resultado acima dos padrões do tenha sido devido a
uma falha no momento do transporte que foi feito em sacos de plástico fechados dentro de uma caixa de isopor com
gelo até Araguaína para posterior análise, sendo este um saco furado que consequentemente absorveu umidade.

CONCLUSÕES
Os parâmetros teor de cinzas, teor de umidade, teor de cera, densidade do extrato metanólico pH, das
própolis dos apiários estudados estão perfeitamente adequadas quando comparados com os critérios de qualidade
estabelecidos pelo ministério da agricultura. Entretanto o parâmetro resíduo sólido apenas uma apresentou-se dentro
do exigido.
Diante desse resultado, sugere-se que todos os produtores utilizem o CPI (coletor de própolis inteligente). Em
suas colmeias, pois o mesmo proporciona maior produtividade e qualidade do produto.
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INTRODUÇÃO
A agricultura atual, com elevada utilização de energia e insumos externos, diﬁcilmente conseguirá subsistir a
longo prazo, uma vez que o manejo intensivo do solo sem praticas conservacionistas induz a exposição direta ao sol,
às chuvas e aos ventos, principais agentes causadores de sua degradação em condições tropicais (PRIMAVESI, 1988;
COSTA et. al., 1993; DE-POLLI et. al., 1996), alterando as características química, física e biológica, em maior ou menor
período de tempo (COSTA et. al., 1993). Nota-se, nas últimas décadas, que a necessidade de produzir, cada vez mais,
têm levado a alterações tecnológicas de práticas culturais, cujas conseqüências ecológicas não têm sido entendidas
suﬁcientemente (SIDERAS & PAVAN, 1985).
No Brasil, assim como na maioria dos países tropicais, a baixa disponibilidade de nitrogênio dos solos é limitante,
devido à rápida decomposição da matéria orgânica e ocorrência de fortes chuvas, lixiviando o elemento, sendo
responsável em grande parte pelos baixos níveis de produtividade das culturas. Depois da água, o nitrogênio é o
fator mais crítico para o crescimento e a produção, sendo exigidor pelas plantas em quantidades signiﬁcativas, pois
participa da constituição protéica e de outras biomoléculas estocadas, principalmente nos grãos. Devido aos altos
preços dos fertilizantes nitrogenados, as aplicações deste tipo de fertilizante na agricultura são baixas, dessa forma,
parte do N requerido pelas plantas pode ser obtida pela Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN) realizada por grupos de
microrganismos procariotos com potencial de reduzir o N2 atmosférico transformando-o em uma forma assimilável
pela planta, tornado o cultivo economicamente viável e competitivo, além de reduzir os problemas com a poluição
ambiental (DÖBEREINER, 1997).
Nesta situação somente culturas com sistemas de ﬁxação biológica de nitrogênio eﬁciente, como por exemplo,
algumas leguminosas (crotalária, soja, caupi e guandu) podem crescer adequadamente sem aplicação de fertilizantes
nitrogenados.
Uma prática que vem sendo bastante utilizada para aproveitamento do nitrogênio do ar é a da adubação
verde, deﬁnida como: “A prática de enriquecimento do solo com matéria vegetal não decomposta (exceto resíduos de
culturas), nascida no lugar ou trazida de fora”. Este conceito, no entanto, é muito mais antigo, tendo início na China, na
dinastia de Chou, no período compreendido entre 1134-247 a.C. (SOUZA, 1953). Segundo CALEGARI (1998), adubação
verde é a utilização de plantas em rotação ou consorciadas a cultivos, incorporando as ao solo ou deixando as em
superfície, contribuindo para manutenção e/ou melhoria de características físicas, químicas e biológicas do solo. Para
este autor a adubação verde tem múltiplas funções, ou seja, proteção contra impacto direto sobre o solo de gotas de
chuva; conservar umidade; diminuir oscilações térmicas; favorecer inﬁltração de água; evitar erosão; adicionar e/ou
reciclar nutrientes; favorecer o controle de plantas invasoras. Normalmente, as plantas que vem sendo mais utilizadas
para esta prática são as da família Leguminosae, principalmente por sua forte interação com bactérias do gênero
Rhizobium que possibilitam altos níveis de ﬁxação do N².
Outra característica de grande importância nesta família de plantas é a de apresentar baixa relação C:N quando
comparada com plantas de outras famílias (gramíneas, etc). Este aspecto, aliado a grande presença de compostos
solúveis, favorecem sua decomposição e mineralizacão por microrganismos do solo (ZOTARELLI et. al., 1997).
Considerando-se que uma leguminosa utilizada como adubo verde contenha em seus tecidos de 2 - 2,8% de
nitrogênio no período da ﬂoração e que esta, produza cerca de 10 Mg de matéria seca por hectare, pode-se dizer que
algumas espécies anuais, são capazes de contribuir com cerca de 200 a 280 kg de N ha-1ano-1, com um percentual
considerável (60 – 80%) proveniente da FBN (GILLER & WILSON, 1991). Estudos realizados com Guandu, por MOREIRA
(2003), demonstram que esta espécie foi capaz de produzir 8,0 Mg há¹ de matéria seca, apresentando uma FBN de
aproximadamente 60%, o que equivale a um incremento de 130 kg.ha¹ de N, proveniente da FBN. Outros estudos
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indicam uma variação das quantidades de N ﬁxado por plantas desta família de 0 a 600 kg há¹ano¹, dependendo da
espécie utilizada e das condições de manejo (COSTA et. al., 1993).
Os resultados de pesquisa relativos aos efeitos da adubação verde com leguminosas anuais sobre as características
físicas, químicas e biológicas dos solos (DE- POLLI et. al., 1996; ESPÍNDOLA et. al., 1997), e benefícios para a produtividade
de culturas (CHADAS & DE-POLLI, 1988; SOUZA et. al., 1999; OLIVEIRA, 2001) tem sido amplamente divulgados no meio
cientíﬁco.
O cultivo do solo sem o emprego de práticas que favoreçam a conservação do solo e a manutenção de sua
fertilidade poderá causar queda de produtividade, com reﬂexo no aumento do custo de produção e diminuição dos
lucros (PRIMAVESI, 1988). Ressalta-se, portanto, que os solos cultivados e desgastados serão, obrigatoriamente, os
mesmos a serem utilizados pelas gerações futuras. Assim, a preservação do potencial produtivo do solo deixa de
ser um problema meramente técnico, para assumir importante papel no contexto social e econômico (BERTONI &
LOMBARDI NETO, 1990).
Segundo CALEGARI (1998), o grande desaﬁo é estabelecer esquema compatível, do uso do adubo verde,
de diferentes espécies, com os sistemas de produção especíﬁcos de cada região e, se possível, nos limites de cada
propriedade, levando em consideração aspectos sociais e econômicos do agricultor.
Face o exposto, o objetivo geral do presente trabalho foi determinar a produção de biomassa aérea seca de cinco
leguminosas para formação de palhada e o desempenho do milho em sistema de plantio direto, na região de transição
Cerrado-Amazônia.

MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido na Fazendinha Agroecológica de Palmas, localizada no Centro Agrotecnológico de
Palmas, na rodovia TO-080, km 10, Palmas-TO.
Amostras de solo foram retiradas na camada de 0-20 cm e análise química da terra foi realizada para determinação
dos teores de nutrientes. De acordo com os resultados obtidos nas análises de rotina de fertilidade do solo, foi realizada
adubação homogênea com P, na forma de termofosfato e K na forma de cinza, para correção de possíveis deﬁciências
nutricionais.
O delineamento experimental adotado foi de blocos ao acaso, com quatro repetições, tendo como tratamentos
as espécies Crotalaria juncea, C. ochroleuca, C. spectabilis, Mucuna cinza (Stizolobium cinereum) e Feijão Guandu
(Cajanus cajan). A área total de cada parcela será de 20,0 m2. A semeadura ocorreu após aração, gradagem e sulcamento.
Na véspera da semeadura, estirpes de bactérias do gênero Bradyrhizobium sp., recomendada pela Embrapa
Agrobiologia, foram inoculadas nas sementes das seis espécies. Adotou-se a densidade de plantio de 30 plantas.m-1,
com sulcos espaçados de 0,3 m para as espécies de Crotalaria L. e de 4 plantas.m-1, com sulcos espaçados de 0,5 m
para a Mucuna e de 8 plantas.m-1, com sulcos espaçados de 0,5 m para feijão guandu. Na semeadura, utilizou-se alta
densidade de plantio (aproximadamente o dobro de sementes) para o posterior ajuste da população de plantas, por
meio de desbaste manual aos 15 dias após a semeadura.
A produção de ﬁtomassa aérea foi determinada por ocasião do ﬂorescimento, quando as plantas apresentarem
aproximadamente 50% das ﬂores abertas, cortando-as a 0,05 m acima da superfície do solo. As plantas foram coletadas e
pesadas para a determinação da ﬁtomassa aérea fresca. Foram retiradas sub-amostras de cada tratamento, para serem
pesadas e acondicionadas em sacos de papel e colocadas em estufa de ventilação forçada, à 65oC, permanecendo por
96 horas, para posterior determinação da produção de matéria seca da parte aérea. Após a secagem, as amostras
serão moídas em moinho tipo Willey com abertura de malha de 20 mesh. Para a determinação do teor de N, o material
moído será submetido à digestão sulfúrica e destilação em Kjeldahl (ALVES et al., 1994), enquanto P, K, Ca e Mg serão
determinados a partir da digestão nitro-perclorica (BATAGLIA et al., 1983). O acúmulo de nutrientes será obtido pelo
produto da massa de matéria seca com o teor do nutriente no tecido das plantas.
Após o corte das leguminosas, foi realizada a semeadura do milho cultivar híbrida BRS 2020, em sistema plantio
direto sob a palhada das leguminosas.
Os dados foram submetidos a testes de normalidade e homogeneidade da variância dos erros. Atendidas as
pressuposições, realizando-se a análise de variância, adotando-se o teste F. As variáveis cujo “teste F” foi signiﬁcativo
(p ≤ 0,05) foram submetidas à análise de comparação múltipla, adotando-se o teste de Tukey ao nível de 5% de
probabilidade, com o auxílio do programa estatístico SISVAR.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com os resultados das análises estatísticas, a Crotalaria ochroleuca foi a espécie que obteve maior
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resultado de produtividade de ﬁtomassa aérea seca, alcançando 4,65 ton.ha-1. Pode-se perceber também que a
Crotalaria juncea (4,50 ton.ha-1), C. spectabilis (4,12 ton.ha-1) e a Mucuna cinza (3.66 ton.ha-1) são estatisticamente
iguais, pois apresentaram resultados aproximados de produtividade em biomassa seca. Já o feijão guandu apresentou
menor produtividade em biomassa seca, atingindo 3.49 ton.ha-1 (Figura 01).

Figura 01 – Produtividade de Biomassa seca em ton.ha-1.
Por ocasião do corte das leguminosas, após uma semana foi realizado o plantio direto do milho, cultivar híbrido
BRS 2020. Entretanto, a maior parte das sementes não emergiu e as poucas que germinaram, apresentaram plântulas
que não se desenvolveram. Neste sentido, não foi possível determinar as avaliações propostas para à cultura do milho
em sucessão à adubação verde. Foram observadas desigualdades de desenvolvimento das plantas de milho e sugerese que estas alterações estejam associadas à liberação de substâncias alelopáticas presentes nas leguminosas, que
possivelmente provocaram efeitos deletérios sobre o cultivo subsequente de milho.
Estudiosos como Erasmo et al. (2002), veriﬁcaram os efeitos do adubo verde na redução do crescimento de
algumas culturas. Sendo que espécies do gênero Crotalaria sp., se destacaram como as que proporcionaram maior
redução de matéria seca da parte aérea das culturas avaliadas em estudos realizados.

CONCLUSÕES
As maiores produções de matéria seca foram obtidas com a C. ochroleuca, seguida de C. juncea, C. spectabilis. E
dentre as espécies avaliadas nesse estudo, essas se mostraram as mais indicadas para a produção de cobertura morta
para o plantio direto.
Não foi determinado o rendimento da cultura do milho sob plantio direto em sucessão à adubação verde, uma
vez que estas plantas não se desenvolveram, sugerindo possivelmente que estas alterações estejam associadas à
liberação de substâncias alelopáticas presentes nas leguminosas, inibindo a cultura subsequente.
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AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO
DE MANDIOCA CONSORCIADA COM FEIJAO-CAUPI E
COM MILHO SUBSEQUENTE
Vargas Filho, M.F. 1; Silva, S.A¹; Araujo, L.V.¹; Souza, L.A.¹; Archangelo, E.R.2; Teixeira Júnior, T.²

INTRODUÇÃO
Originária do continente americano, provavelmente do Brasil Central, a mandioca (Manihot esculenta Crantz)
já era amplamente cultivada pelos indígenas, por ocasião da descoberta do Brasil. Eles foram os responsáveis pela
sua disseminação em quase toda a América e os portugueses e espanhóis pela sua difusão para outros continentes,
especialmente África e Ásia (OTSUBO; LORENZI, 2002).
A mandioca é uma das principais fontes alimentares no Brasil e vários outros países. As suas raízes são destinadas
à alimentação animal e humana, cujo consumo per capita é de 70 kg/ano, dos quais mais de 85% são consumidos na
forma de farinha e o restante nas formas de raízes frescas (mandioca de mesa, macaxeira) e outros derivados (ALVES,
et al., 2009).
O feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.) é uma das culturas de elevada relevância socioeconômica para o
Brasil. De acordo com os dados da CONAB (2012), apresenta-se estável o consumo de feijão no período de 2007 a 2012.
Neste período a demanda média nacional está em torno de 3,5 milhões de toneladas. Esta leguminosa é cultivada em
praticamente todos os estados brasileiros, com maior ou menor expressão de área colhida e com os mais variados
níveis tecnológicos e sistemas de produção (BORÉM; CARNEIRO, 2006).
O milho (Zea mays L.) é cultivado em todo o território brasileiro. De acordo com Nogueira Netto (1996), citado
por Souza e Braga (2004), sua importância reside ainda em sua capacidade de empregar mão-de-obra, visto que, em
virtude de suas características de produção, essa cultura tem grande participação na geração de emprego no setor
rural. Além disso, era considerada uma cultura de subsistência e cultivada principalmente sob condições de sequeiro.
O milho para consumo verde desperta interesse do produtor, principalmente, em algumas regiões próximas
aos grandes centros consumidores. Esse interesse se deve ao fato deste produto apresentar demanda durante todo o
ano e de proporcionar uma alta taxa de agregação de renda aos produtores. Para que o produtor atenda a demanda
e às exigências o mercado consumidor é necessário que ele utilize cultivares adaptados à sua região, e que sejam
especíﬁcos para a produção de milho verde (ALVES et al., 2004).
O plantio do feijão em consórcio com outras culturas é procedimento comum no Brasil, sendo realizado
principalmente por pequenos agricultores. Vieira (1989) aﬁrma que o interesse em estudar e incentivar os produtores
rurais a consorciar o feijão caupi a com a cultura da mandioca, principalmente na necessidade de aumentar a produção
nacional do feijão e pelo seu ciclo relativamente curto e com isso aproveitando a lentidão da mandioca em estabelecer
e formar o dossel.
A consorciação de mandioca e feijão se torna muito promissora para agricultura de subsistência, pois, a mandioca
é rica em carboidrato, e o feijão em proteína tornando-o uma perfeita união do ponto de vista nutricional, servindo
como complemento na alimentação do agricultor e sua família.
O consórcio é uma técnica agronômica utilizada por pequenos produtores e pela agricultura de subsistência,
destacando as regiões norte e nordeste do país. Esta técnica consiste no plantio simultâneo ou não de duas ou mais
culturas numa mesma área. Este sistema de plantio visa o aproveitamento total da área e com isso melhorando a renda
do pequeno agricultor, com a obtenção de duas diferentes culturas, cultivadas no mesmo espaço e no mesmo tempo,
que é uma alternativa, pois, servirá como fonte de alimentação e renda para toda a família (TEIXEIRA et al., 2005).
Os sistemas de cultivos consorciados são largamente difundidos nas regiões tropicais pelos pequenos produtores,
visando um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, com maior rendimento médio das culturas envolvidas. O
consórcio de mandioca com milho na mesma área e no mesmo ano, possibilita assim uma composição alimentar mais
rica e variada para sua família, além de contribuir para o aumento da renda do pequeno produtor (MATTOS, 2000;
VIEIRA, 1989).
Na cultura da mandioca, o plantio pode ser realizado com plantas dispostas em ﬁleiras simples e em ﬁleiras
1 Estudantes do Curso de Engenharia de Agronômica da UNITINS.e-mail: marcelofvfagro@hotmail.com; suelemefred2010@gmail.com;
layane.a.v@gmail.com; lihaalves28@gmail.com;
2 Professores do Curso de Engenharia Agronômica e pesquisadora da Unitinsagro. e-mail: eliane.ra@unitins.br; thadeupesquisa@gmail.com;
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duplas (DEVIDE et al., 2009 & SCHONS et al., 2009). Há controvérsias na literatura sobre o ganho de produtividade
quanto ao uso de ﬁleiras duplas em cultivo solteiro ou consorciado (GABRIEL FILHO et al., 2003). De acordo com Mattos
et al. (1994), o plantio de mandioca em ﬁleiras duplas associadas a uma cultura de ciclo curto, como por exemplo o
feijão, tem demonstrado resultados positivos, tanto a nível agronômico como a nível econômico.
De acordo com Schaﬀath et al. (2000), inúmeros benefícios para a lavoura esse sistema apresenta, garantindo
com isso maior estabilidade de produção (principalmente em áreas de instabilidades climáticas), interceptação mais
efetiva da radiação luminosa, melhor exploração de águas e nutrientes nas diferentes camadas de solos, melhor
utilização da força trabalho (muito utilizada nas pequenas propriedades familiares) maior eﬁciência no controle de
plantas daninhas, e controle de pragas e doenças, maior proteção do solo pela cobertura foliar, e disponibilidade de
mais de uma fonte de alimento e maior retorno econômico.
É importante destacar também a importância do consórcio no controle de plantas daninhas, pois os espaços que
serviriam para as plantas daninhas crescerem, isso não ocorre no consórcio, pois são ocupados por outras culturas.
O controle de plantas daninhas representa a maior parcela dos custos de produção de mandioca, cerca de 35 % do
total. Pois estas concorrem, com a cultura principalmente por água e nutrientes podendo causar perdas de até 90% na
produtividade dependendo do tempo de convivência e quantidade de mato (Souza et al., 2003).
A consorciação não é indicada para cultivos comerciais devido à queda no rendimento agrícola, preferindo em
tais casos as culturas solteiras sem intercalação Embrapa (2005). O fato de a mandioca apresentar um lento crescimento
inicial contribui para que a sua competição com a cultura consorciada seja minimizado (CERETTA, 1986).
A avaliação do crescimento e do desenvolvimento das culturas agrícolas é uma excelente maneira de quantiﬁcar a
competição intra e inter-especíﬁca nos sistemas consorciados. Avaliações mais detalhadas, especialmente das variáveis
do desenvolvimento da mandioca, feijão e milho em consórcio são escassas, o que constitui mais um incentivo para
esse esforço cientiﬁco.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho será quantiﬁcar o crescimento, o desenvolvimento da variedade de mandioca
consorciada com feijão e milho subsequente ao feijão, em diferentes arranjos de plantas em cultivo solteiro e
consorciado.

METODOLOGIA
O experimento está sendo conduzido nos anos agrícola 2012/2013, na área experimental pertencente à Fundação
Universidade do Tocantins – UNITINS, no Complexo de Ciências Agrárias – CCA, que esta localizada no município de
Palmas – TO, com altitude de 220m. O solo é classiﬁcado como Latossolo Vermelho amarelo, o qual foi originalmente
ocupado por vegetação de cerrado e cultivado por culturas anuais.
Os dados referentes à precipitação pluvial (mm), umidade relativa do ar (%) e temperatura média (ºC), no
período em que foi conduzido o experimento, são apresentados na Figura 1.

Figura 1 - Precipitação pluvial (mm), umidade relativa do ar (%), temperatura média (ºC) no período de condução
do experimento no campo, entre janeiro de 2013 e junho de 2013. Dados obtidos da estação meteorológica do INMET,
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Palmas-TO.
A área experimental foi preparada com aração (60 dias antes do plantio) e gradagem (a 2 semanas antes do
plantio) e por último no mesmo dia do plantio (28 de janeiro de 2013), foram feitos cerca de 60 sulcos com 50 cm de
espaçamento e demarcado três blocos. A adubação para a mandioca foi realizada de acordo com a recomendação
pela análise do solo (Tabela 1), necessitando de 300 kg ha-1 de NPK 5-25-15 e aos 85 Dias Após a Emergência (DAE) foi
realizada também uma adubação de cobertura referente à 160 kg ha-1 de N, utilizado sulfato de amônio.
Tabela 1 - Características químicas e físicas de amostras do solo oriundas do da área experimental, análises realizadas
no Laboratório de Solos da UNITINS. Palmas – TO, 2013.
Características Químicas
pH

pH

P

(H2O)

(CaCl2)

5,9
H+Al

Ca+Mg

Al

-------------mgdm- ------

----------------cmoldm-3-------------

6,7

3,3

106,1

3,7

S

CTC

V
(%)

M.O.
(dag/Kg)

3,9

6,3

62,3

3,5

Cmoldm-3
2,4

K
3

0,14

Características Físicas
------------------------Textura (dag/Kg )----------------------Classiﬁcação textural)--------Areia
Silte
Argila
Franco Argilo Arenosa
72
5
23
Para a mandioca foi utilizado ramas da cultivar cacau amarela. As manivas-sementes apresentaram de 12 a 15
cm de comprimento, plantadas horizontalmente em sulcos, a 10 cm de profundidade, com espaçamentos conforme
descrito na Tabela 2.
Os tratamentos utilizados foram constituídos pelas culturas de mandioca com feijão plantados em consórcio e
monocultivo conforme descrito na Tabela 2. Os sete tratamentos foram dispostos em blocos casualizados, com três
repetições.
Tabela 2. Descrições dos sete tratamentos com seus respectivos espaçamentos.
Tratamento

Descrição

Espaçamento (m)

T1

Fileiras simples de feijão/milho (monocultivo)

(0,50 m entre linhas)

T2

Fileira simples de mandioca em monocultivo

(1,0 X 0,5)

T3

Fileira simples de mandioca + 1 linha de feijão/milho entre
as ﬁleiras de mandioca

(1,0 X 0,5)

T4

Fileira dupla de mandioca em monocultivo

(2,0 X 0,5 X 0,6)

Fileira dupla de mandioca + 1 linha de feijão/milho entre
as ﬁleiras duplas de mandioca
Fileira dupla de mandioca + 2 linhas de feijão/milho entre
as ﬁleiras duplas de mandioca
Fileira dupla de mandioca + 3 linhas de feijão/milho entre
as ﬁleiras duplas de mandioca

(2,0 X 0,5 X 0,6)
(0,50 m entre linhas)
(2,0 X 0,5 X 0,6)
(0,50 m entre linhas)
(2,0 X 0,5 X 0,6)
(0,50 m entre linhas)

T5
T6
T7

O plantio do feijão foi realizado 20 dias após o plantio da mandioca. Em seguida feito sulcos de 5 cm de
profundidade, adubado, então colocado cerca de 10 sementes por metro linear e enterradas. A adubação para a
cultura do feijão seguiu as recomendações mediante a análise de solo (Tabela 1), utilizado foi 5-25-15 (NPK) sendo
200 Kg ha-1 e quando a planta estava com 25 DAE (com cerca de 3 folhas totalmente desenvolvidas), realizou-se uma
adubação de cobertura com sulfato de amônio sendo 60 Kg ha-1.
Na colheita do feijão aos 85 dias após o plantio, foi levantado o estande ﬁnal do feijão e colhido manualmente
apenas as vagens, excetuando a plantas presentes a meio metro de cada extremidade, e levadas para o laboratório
para a secagem natural e após a debulha e pesagem para determinar a produtividade de grãos (PG).
Foram realizadas as seguintes avaliações:
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Para a cultura da mandioca:

Descritores Morfológicos
A caracterização morfológica foi realizada conforme metodologia adotada por Fukuda e Guevara (1998).

Descritores Agronômicos
Estande ﬁnal (EF) foi avaliado o número de plantas na área útil da parcela; Diâmetro médio do caule (DC) foi
medido em centímetro obtido a 50 cm da superfície do solo, em cinco plantas tomadas ao acaso na área útil da parcela;
Altura média da plantas (AP) foi medida em centímetros a partir do nível do solo até a extremidade mais alta da
planta, obtida em cinco plantas tomado ao acaso na área útil da parcela; Altura média da primeira ramiﬁcação (APR)
foi medida em centímetros a partir do nível do solo até a primeira ramiﬁcação, obtidas em cinco plantas tomadas ao
acaso na área útil da parcela.
Os dados foram submetidos à análise de variância, separadamente para as duas culturas, e a diferença entre
as médias, foi determinada usando o teste de Scott Knott à 5% de probabilidade, utilizando o programa SISVAR 5.0
VERSÃO 4.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados das descrições morfológicas da variedade utilizada de estão demonstrados na tabela 3. Necessidade
de obtenção de resultados morfológicos é devido à escassez de dados botânicos sobre as inúmeras variedades brasileiras
de mandioca, reforçam a necessidade de reunir todo este material para ser avaliado em ensaios comparativos visando
à obtenção de dados morfológicos, capazes de propiciar condições de melhor condução da cultura (ALBUQUERQUE et
al., 2009).
Tabela 3-Caracterização morfológica da variedade de mandioca Cacau Amarela usando a metodologia segundo Fukuda
e Guevara (1998).
Descritores Morfológicos

Cacau Amarela

Cor externa do Caule

Prateado

Córtex Caule

Verde claro

Folha Apical

Verde roxeada

Pecíolo

Vermelho

Pubescência do broto apical

Ausente

Folha Desenvolvida

Verde escuro

Nº de lóbulos

07

Comprimento da ﬁlotaxia

Longo

Comprimento do lóbulo

15 cm

Largura do lóbulo

05 cm

Comprimento do pecíolo

28 cm

Posição do pecíolo

Horizontal

Ramos Terminais

Roxo

Hábito de Crescimento

Reto

Tipo de Planta

Compacta

Nervura

Verde Avermelhado

Proeminência das Cicatrizes

Proeminente

Morfologia do Lóbulo

Elíptica lanceolada
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Sinuosidade do Lóbulo

Liso

Hábito de Ramiﬁcação

Tricotômico

Florescimento

Ausente

De acordo Gusmão e Mendes Neto (2008), a diversidade morfológica constitui uma importante ferramenta para
a identiﬁcação de acessos de mandioca, diferenciação daqueles com algumas características semelhantes e detecção de
materiais duplicados em bancos genéticos, que eventualmente recebem diferentes nomenclaturas em locais distintos.
Tabela 4 - Resumo da análise de variância e coeﬁciente de variação do stand ﬁnal (SF), altura de planta (AP), diâmetro
do caule (DC) altura da primeira ramiﬁcação (APR).
Quadrado Médio
SF (m)
AP (m)
Tratamento 5
3294316.40
115.00
Bloco
2
00.00
40.20
Erro
10
00.00
66.97
C.V. (%)
0,00
6,76
*Signiﬁcativo a 5 % de probabilidade pelo teste de F.
F.V

G.L

DC (m)
0.02
0.00
0.01
7,92

APR (m)
100.74
18.76
34.22
8,93

Nas Figuras 2, 3, 4 e 5, apresentam-se as médias das características avaliadas da cultura da mandioca, em
monocultivo e nos diferentes consórcios. Considerando as avaliações realizadas na cultura da mandioca, observou-se
que não houve diferenças signiﬁcativas entre os tratamentos para o estande ﬁnal (EF), altura de planta (AP), altura da
primeira ramiﬁcação (APR), diâmetro do caule (DC).

Figura 2- Média do estande ﬁnal de plantas de mandioca seguidas das mesmas letras as quais não diferem
signiﬁcativamente a 5% de probabilidade pelo teste de Skott Knott (CV% = 0,0). T2 - Fileira simples de mandioca em
monocultivo; T3 - Fileira simples de mandioca + 1 linha de feijão/milho entre as ﬁleiras de mandioca; T4 - Fileira dupla
de mandioca em monocultivo; T5 - Fileira dupla de mandioca + 1 linha de feijão/milho entre as ﬁleiras duplas de
mandioca; T6 - Fileira dupla de mandioca + 2 linhas de feijão/milho entre as ﬁleiras duplas de mandioca; T7 - Fileira
dupla de mandioca + 3 linhas de feijão/milho entre as ﬁleiras duplas de mandioca.
Nos tratamentos que contêm mandioca em consórcio ou solteiras foi calculado o estande ﬁnal de cada tratamento
e os resultados como demonstrado na ﬁgura 2 foi variado seguindo do T2 até o T7.
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Figura 3- Média dos valores de altura de plantas seguidas das mesmas letras as quais não diferem signiﬁcativamente
a 5% de probabilidade pelo teste de Skott Knott (CV% = 6,76). T2 - Fileira simples de mandioca em monocultivo; T3 Fileira simples de mandioca + 1 linha de feijão/milho entre as ﬁleiras de mandioca; T4 - Fileira dupla de mandioca em
monocultivo; T5 - Fileira dupla de mandioca + 1 linha de feijão/milho entre as ﬁleiras duplas de mandioca; T6 - Fileira
dupla de mandioca + 2 linhas de feijão/milho entre as ﬁleiras duplas de mandioca; T7 - Fileira dupla de mandioca + 3
linhas de feijão/milho entre as ﬁleiras duplas de mandioca.
Observou que no tratamento onde a cultura da mandioca está cultivada em ﬁleiras duplas solteira (monocultivo)
foi a que obteve a maior altura das plantas, enquanto que o tratamento em ﬁleiras simples de mandioca em monocultivo
foi a que obteve a menor altura (Figura 3).
Considerando que o plantio da mandioca e do feijão foram plantados na mesma época, esse maior desenvolvimento
do monocultivo de mandioca é justiﬁcado por não encontrar-se em competição por luz, água e nutrientes o que
diverge do trabalho de Gomes Junior et al. (2009), que realizou o plantio do feijão juntamente com a mandioca, houve
problemas com relação a concorrência por luz devido o crescimento rápido do feijão. Nesse caso, a mandioca foi
completamente abafada pelo feijão (GOMES JUNIOR et al., 2009).

Figura 4- Média dos valores de altura da primeira ramiﬁcação de plantas de mandioca seguidas das mesmas
letras as quais não diferem signiﬁcativamente a 5% de probabilidade pelo teste de Skott Knott (CV = 8,93). T2 - Fileira
simples de mandioca em monocultivo; T3 - Fileira simples de mandioca + 1 linha de feijão/milho entre as ﬁleiras de
mandioca; T4 - Fileira dupla de mandioca em monocultivo; T5 - Fileira dupla de mandioca + 1 linha de feijão/milho
entre as ﬁleiras duplas de mandioca; T6 - Fileira dupla de mandioca + 2 linhas de feijão/milho entre as ﬁleiras duplas de
mandioca; T7 - Fileira dupla de mandioca + 3 linhas de feijão/milho entre as ﬁleiras duplas de mandioca.
Observou-se que a altura máxima da primeira ramiﬁcação da cultura da mandioca foi de 73,03cm, que foi
cultivado em ﬁleiras duplas de mandioca mais 2 linhas de feijão entre as ﬁleiras duplas de mandioca. Entretanto que
o menor valor da altura da primeira ramiﬁcação foi observado para o tratamento onde as plantas de mandioca foram
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cultivadas em ﬁleiras simples sem convivência com feijão. Pode ser observado o mesmo resultado para a altura de
plantas.

Figura 5- Média dos valores de diâmentro do caule de plantas de mandioca seguidas das mesmas letras as quais
não diferem signiﬁcativamente a 5% de probabilidade pelo teste de Skott Knott (CV = 7,92). T2 - Fileira simples de
mandioca em monocultivo; T3 - Fileira simples de mandioca + 1 linha de feijão/milho entre as ﬁleiras de mandioca;
T4 - Fileira dupla de mandioca em monocultivo; T5 - Fileira dupla de mandioca + 1 linha de feijão/milho entre as ﬁleiras
duplas de mandioca; T6 - Fileira dupla de mandioca + 2 linhas de feijão/milho entre as ﬁleiras duplas de mandioca; T7
- Fileira dupla de mandioca + 3 linhas de feijão/milho entre as ﬁleiras duplas de mandioca.
Observou que a mandioca cultivada com ﬁleiras duplas consorciado com 2 e 3 linhas de feijão foram que
obtiveram diâmetros maiores (ambos 1,56cm) enquanto o diâmetro menor pôde ser observado no tratamento de
ﬁleiras simples de mandioca em monocultivo (1,36cm).
Na ﬁgura 6 estão apresentadas as médias da produtividade do feijão. Observou-se que ocorreu diferença
signiﬁcativa para a produtividade do feijão entre o monocultivo e os demais consórcios. Com os dados avaliados para
a cultura da mandioca pode ser observado que não foram afetados pela cultura do feijoeiro.

Figura 6- Média da produtividade do feijão caupi seguidas das mesmas letras as quais diferem signiﬁcativamente
a 5% de probabilidade pelo teste de Skott Knott (CV = 30,57). T1 - Fileiras simples de feijão/milho (monocultivo); T3
- Fileira simples de mandioca + 1 linha de feijão/milho entre as ﬁleiras de mandioca; T5 - Fileira dupla de mandioca +
1 linha de feijão/milho entre as ﬁleiras duplas de mandioca; T6 - Fileira dupla de mandioca + 2 linhas de feijão/milho
entre as ﬁleiras duplas de mandioca; T7 - Fileira dupla de mandioca + 3 linhas de feijão/milho entre as ﬁleiras duplas
de mandioca.
Na produtividade do feijão caupi, observou-se diferença signiﬁcativa do tratamento de feijão solteiro em relação
aos demais tratamentos. Enquanto que nos tratamentos consorciados de feijão e com a mandioca, tanto em ﬁleira
simples quanto em ﬁleira dupla de mandioca não houve diferença signiﬁcativa na produtividade de feijão.
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A maior produtividade de feijão ocorreu no tratamento de ﬁleiras simples de feijão em monocultivo, onde teve
maior disponibilidade de área e consequentemente de plantas. O tratamento de ﬁleiras simples de mandioca com uma
linha de feijão entre as ﬁleiras, também mostrou resultado satisfatório ﬁcando em segundo lugar na produtividade.
Já o tratamento de ﬁleiras dupla de mandioca mais uma linha de feijão entre as ﬁleiras de mandioca obteve a menor
produtividade e resultado consequentemente não satisfatório, devido aproveitar com baixa densidade a área entre as
ﬁleiras duplas de mandioca.
Quanto à produtividade no consórcio, o pior desempenho do feijoeiro foi no arranjo ﬁleiras duplas de mandioca
com uma linha de feijão, redução de 63,2% comparado ao monocultivo do feijão. Resultado semelhante ao encontrado
por Albuquerque et al. (2012), o qual foi de 58,91% a essa redução de produtividade entre o monocultivo de feijão e
ﬁleiras dupla de mandioca com uma ﬁleira de feijão.

CONCLUSÕES
1. Não se observou diferença signiﬁcativa nas características avaliadas na cultura da mandioca nos diferentes
arranjos de plantas.
2. No cultivo solteiro e consorciado observou menores produtividades do feijoeiro no sistema de consórcio,
comparado ao monocultivo.
3. O feijão em cultivo solteiro foi mais produtivo, porém o feijão pode também ser recomendado para plantar
ﬁleiras simples de mandioca com uma linha de feijão entre as ﬁleiras de mandioca.
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1

INTRODUÇÃO
O conceito de Realidade Virtual (RV) pode ser deﬁnido como um sistema computacional composto por uma
interface em alto nível projetada a parti de um mundo sintético, no qual o usuário pode navegar e interagir com os
elementos presentes no mesmo (CARDOSO et al 2007).
Com o avanço tecnológico, lançamentos de placas gráﬁcas cada vez mais potentes e surgimento de novos
dispositivos de interação, o uso de RV no desenvolvimento de aplicações computacionais vem se popularizando a cada
dia.
A RV também tem sido empregada para o estudo de objetos não visíveis a olho nu como vírus, bactérias e
cadeias de DNA tornando possível o estudo cientiﬁco através da combinação de editores gráﬁcos e modelos 3D bem
detalhados (TREBHAGO E OLIVEIRA 2010). É importante salientar que quanto maior for o realismo do ambiente
proposto, mais será a imersão, ou sensação de que o usuário faz parte do ambiente virtual durante a sua exploração.
O uso de editores gráﬁcos para a exploração de modelos 3D tornam o aprendizado dinâmico e atrativo, tendo
em vista que o usuário tem papel ativo na exploração dos conteúdos, recebendo feedback imediato ao decorrer da
suas ações, como é possível observar através da Figura 1 que utiliza um ambiente virtual para a visualização detalhada
de alguns vírus.

Figura 1 - uso de Realidade Virtual para a visualização alguns vírus.
Neste contexto, o presente projeto propõe o desenvolvimento de um visualizador 3D interativo e colaborativo,
destinado à exploração de objetos 3D imersivos com o qual alunos e professores poderão explorar os conteúdos
apresentados de forma compartilhada e em tempo real durante as aulas com isso aproveitam-se os recursos oferecidos
bem como as diferentes formas de interação existentes (mouse, teclado, joystick).
Sendo assim, espera-se que através do ambiente proposto seja possível incentivar e até mesmo motivar o estudo
de determinados conteúdos que antes permaneciam de forma abstrata aos estudantes. Como estudo de caso, o projeto
propõe a utilização de ambiente para a visualização e exploração da morfologia de insetos através de modelos 3D.
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OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo: desenvolver um visualizador de objetos 3D destinado à exploração
cientiﬁca de forma colaborativa, com o qual se poderá explorar os conteúdos apresentados, contribuir com professores
e alunos.
Através do ambiente proposto é possível ministrar a aula digitalizada, o professor escolherá qual objeto 3D e
perspectiva o aluno receberá em seu ambiente. Também serão oferecidas funções para anotações arquivamento de
imagens geradas durante o estudo dos modelos com uma grande riqueza de detalhes, tendo em vista que a aplicação
permite utilização do recurso de zoom em qualquer área do modelo.
Os objetos 3D tem uma grade riqueza de detalhes tornado possível a aplicação de zoom para melhor captura de
detalhes.
Para facilitar a manipulação dos modelos pelo professor, o ambiente conta com um suporte a um equipamento
denominado mouse 3D que torna possível a movimentação e rotação do objeto 3D em todos os eixos do plano
cartesiano (x,y,z). Este recurso torna mais dinâmica a movimentação e facilita a alteração da perspectiva de visualização
dos modelos. A Figura 2 apresenta um modelo de mouse 3D.

Figura 2 – mouse 3D e sua movimentação no plano cartesiano.

MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia utilizada foi à divisão do projeto em etapas sendo a primeira delas o estudo da bibliograﬁa e
tecnologias relacionadas ao projeto.
Após o estudo da bibliograﬁa foi desenvolvido o projeto de interface juntamente com as funções que são oferecidas
aos alunos e professores para manipulação dos modelos 3D durante a aula. Todo o projeto de desenvolvimento tem
sido elaborado utilizando-se a linguagem de programação C++ com auxilio de uma biblioteca gráﬁca OpenGL.
Na última etapa realizou-se a aplicação do ambiente proposto, denominado BugExplore, como ferramenta
auxiliar de estudo durante as aulas da disciplina de Entomologia, no qual foram feitas observações sobre a dinâmica da
aula e o comportamento dos alunos frente ao sistema apresentado Figura 3.

Figura 3 - interface gráﬁca do visualizador 3D BugExplorer.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Até o presente momento o projeto já apresenta resultados positivos, com a criação de um ambiente de RV bem
elaborado com suporte a diversos recursos destinados a exploração de modelos 3D para a visualização cientiﬁca.
No ambiente desenvolvido já é possível o acesso a uma biblioteca de objetos 3D para exploração, permitindo a
análise do mesmo em todos os ângulos do objeto (x,y,z). O ambiente desenvolvido conta também com recursos como
a captura de tela para salvar em arquivo as imagens geradas pelo programa durante a exploração dos modelos como é
possível observar através da Figura 4.

Figura 4 - imagens geradas a parti do software BugExplorer.

Outros recursos oferecidos pelo ambiente incluem a possibilidade de aproximar ao máximo uma área
selecionada do modelo bem como desenhar sobre o mesmo com o intuito de selecionar determinadas partes do
modelo visualizado ou mesmo fazer apontamentos para indicar as regiões importantes do modelo.

CONCLUSÕES
Até o presente momento foi possível concluir que o uso de ambientes destinados a visualização 3D oferece novas
possibilidades como a criação de bibliotecas virtuais para a exploração cientíﬁca. Tais bibliotecas acompanham os
acadêmicos e professores, tendo em vista que podem ser instalados em computadores fora do ambiente universitário.
Além da portabilidade, as bibliotecas virtuais não se deterioram com o tempo, como acontece com os modelos reais,
não necessitam de espaço para armazenamento e fornecem um estudo padronizado e interativo sobre o conteúdo
selecionado para a exploração.
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1

INTRODUÇÃO
A banana é cultivada em grande parte por pequenos agricultores, possui notável papel socioeconômico em
muitos países, sendo importante fonte de alimento (SOUZA, 2002). Entretanto, mesmo possuindo uma grande área
plantada, a produção no Brasil ﬁca abaixo do esperado. Dentre as maiores problemáticas levantadas para esta cultura
no país podemos relacionar a falta de variedades comerciais produtivas, com porte adequado e resistente as principais
pragas e doenças, além de um inadequado manejo do sistema solo-água-planta (SILVA, 2002).
Visando melhorar as características do solo e, consequentemente, a produtividade das lavouras, diversos
sistemas de manejo vêm sendo adotados, entre eles a adubação verde (ESPÍNDOLA, 2001; OSTERROHT, 2001). De
acordo com esses mesmos autores, este sistema de manejo promove a melhoria das qualidades químicas, físicas e
biológicas do solo e, portanto, a utilização de adubação verde na lavoura bananeira, principalmente com a utilização
de espécies leguminosas, pode vir a suprir em parte as necessidades de nitrogênio da planta, devido estas plantas
atuarem como ﬁxadores de nitrogênio atmosférico, através de sua associação com bactérias do gênero Rizobium e
Bradyrizobium.
Apesar dos benefícios proporcionados pela adubação verde, há a necessidade da diversiﬁcação de espécies,
pois o cultivo contínuo da mesma espécie vegetal pode trazer os inconvenientes da monocultura, principalmente
relacionado a pragas e doenças.
O uso do solo para diferentes ﬁnalidades podem no aspecto biológico, além de ocorrer uma seleção do grupo de
insetos, a abundância e a diversidade dos mesmos podem ser alteradas (BARBOSA, 2008).
A diversidade nos agroecossistemas pode inﬂuenciar direta e indiretamente na redução populacional dos insetos
herbívoros. Embora haja controvérsia, a tendência é de se ter uma menor população de insetos ﬁtófagos em sistemas
diversiﬁcados do que em simpliﬁcados (ANDOW, 1991). Segundo Liebman (1996) a diversiﬁcação eleva a população de
insetos polinizadores e de parasitóides e predadores de pragas da lavoura.
Porém, existem ainda poucos estudos da incidência de insetos e pragas na utilização de adubação verde na
fruticultura.
Trabalho de ocorrência de insetos em espécies de adubos verdes foi realizado por Santos et al. (2008) com feijão de
porco (Canavalia ensiformes), feijão bravo do ceará (Canavalia brasiliensis), mucuna preta (Mucuna aterrima), área de
pousio com vegetação espontânea, guandu anão (Cajanus cajan), mistura de adubos verdes, sorgo forrageiro (Sorghum
bicolor), crotalária (Crotalaria juncea), consórcio de crotalária e milheto e guandu comum (Cajanus cajan). Dentre as
famílias encontradas, observou-se que tanto insetos benéﬁcos quanto maléﬁcos e inimigos naturais (predadores e
parasitóides) foram coletados juntamente com exemplares de famílias consideradas como pragas agrícolas.
Já Venzon et. al (2004) trabalhando com crotalária (Crotalaria spectabilis), calopogônio (Calopogonium
mucunoides), labe labe (Dolichus lablab), mucuna rajada (Stizolobium deeringianum) e pueráia (Pueraria phaseoloides),
na adubação da pimenta malagueta, os artrópodes ﬁtófagos mais frequentes e abundantes durante as amostragens
foram o pulgão Myzus persicae, o ácaro branco Polyphagotarsonemus latus, a broca-do-fruto da pimenta (G. barsaniella)
e a mosca-das-frutas (Neosilba sp.) e com relação à incidência de inimigos naturais, os predadores que se destacaram
foram os coccinelídeos (Eriopis connexa e Cycloneda sanguinea), as moscas sirfídeas e os ácaros predadores ﬁtoseídeos.
Na silvicultura Galert (2010) trabalhando com eucalipto (Eucalyptus spp.) coletou importantes espécies-praga
na região em estudo, destacando-se as lagartas desfolhadoras: Automeris illustris , Eupseudosoma sp. , Sabulodes
sp. , Sarsina sp., Thyrinteina arnobia, a coleobroca Phoracantha semipunctata, e as espécies exóticas de hemipteros
1
2

83

Ctenarytaina spatulata e Thaumastocoris peregrinus de ocorrência recente no Brasil. Por outro lado observou-se
também a presença de grupos com potencial para uso em programas de manejo integrado de pragas, como as famílias
Elateridade e Carabidae.
Comério 2010, estudando a inﬂuência de plantas invasoras na entomofauna associada à cultura de coqueiroanão-verde (Cocos nucifera), dentre as famílias encontradas, receberam destaque Vespidae, Pompilidae (Hymenoptera
Aculeata), Scelionidae, Ceraphronidae, Diapriidae, Mymaridae, Eulophidae, Ichneumonidae, Braconidae, Eulophidae,
Eucharitidae, Encyrtidae (Hymenoptera Parasitica), Dolichopodidae e Tachinidae (Diptera), e pelas espécies C.
sanguinea, Scymnus. (P.) sp. e C. citrícola (Coleoptera: Coccinellidae), C. externa e C. cubana (Neuroptera: Chrysopidae).

OBJETIVOS

Avaliar e identiﬁcar os insetos associados ao agroecossistema bananeira sob diferentes coberturas de solo.

MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido em área experimental orgânica do Complexo de Ciências Agrárias (CCA) da
Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS), localizado em Palmas - TO.
As parcelas experimentais foram compostas por quatro plantas úteis do cultivar de banana Thap Maeo, em
espaçamentos 3x2 m, com doze meses de idade.
O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso, sendo os tratamentos constituídos por três tipos
de cobertura do solo : vegetação espontânea, feijão-de-porco e calopogônio.
Utilizou o método de irrigação por microaspersão e adubação orgânica, sendo seguidos os demais tratos culturais
preconizadas para a cultura.
Os insetos foram coletados semanalmente por meio de armadilha tipo “Pit Fall”, de fevereiro a março, contendo
álcool 70% (Figura 1), sendo instalada uma armadilha tipo por parcela distante 40 cm da planta de banana.
Os insetos coletados foram levados ao laboratório para contagem e identiﬁcação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o levantamento da entomofauna nos três tipos de cobertura de solo foram coletados 3367 indivíduos,
pertencentes a nove diferentes ordens da Classe Insecta. Dessas as que mais se destacaram foram Coleoptera
(58,5%), Hymenoptera (27,5%), Diptera (7,2%), Orthoptera (4,0%) e Hemiptera (2,1%), os insetos foram separados e
identiﬁcados de acordo com coleta.
Os artrópodes coletados na cobertura com calopogônio resultaram em 6 ordens, 23 famílias, com um total de
1183 exemplares (Tabela 1).
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Tabela 1: Número de indivíduos, de diferentes ordens e famílias coletadas no adubo verde com calopogônio.
Cobertura Vegetal
Ordem
Família
N° Indivíduos
Bostrichidae
630
Carabidae
17
Cerambycidae
1
Cincidelidae
3
Coccinellidae
1
Coleóptera
Curculionidae
2
Scarabaeidae
27
Scolytidae
1
Staphylinidae
7
Tenebrionidae
3
Acridae
1
Ortoptera
Calopogônio
Gryllidae
34
Cecidomyiidae
76
Díptera
Drosophilidae
2
Syrphidae
40
Formicidae
314
Pompilidae
1
Hymenóptera
Siricidae
5
Trichogrammatidae
1
Thysanoptera
Thiripidae
4
Hemíptera Homoptera
Cicadellidae
18
Meloidae
1
Hemíptera Heteroptera
Pentatomidae
1
Total
1183
Na cobertura com feijão-de-porco foi obtido 24 famílias, distribuídas em 9 ordens, totalizando 1192 insetos
(Tabela 2).
Tabela 2: Número de indivíduos, de diferentes ordens, famílias, coletadas nas parcelas com feijão-de-porco.
Cobertura Vegetal
Ordem
Família
N° Indivíduos
Blattodea
Blattidea
2
Bostrichidae
614
Carabidae
46
Cerambycidae
2
Cincidelidae
3
Coleóptera
Curculionidae
5
Feijão-de-porco
Scarabaeidae
20
Staphylinidae
3
Tenebrionidae
2
Acrididae
3
Gryllidae
47
Ortoptera
Romaleidae
4
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Dermaptera

Forﬁculidae
Calliphoridae
Cecidomyiidae
Drosophilidae
Syrphidae
Delphacidae
Cicadellidae
Formicidae
Multililidae
Siricidae
Termitidae
Thiripidae

Díptera

Feijão-de-porco

Hemíptera Homoptera
Hymenóptera
Isoptera
Thysanóptera

Total

1
1
11
2
49
6
18
348
1
1
1
2
1192

Os indivíduos coletados nas parcelas com vegetação espontânea formaram sete ordens, 29 famílias, com um
total de 992 insetos (Tabela3).

Tabela 3: Número de indivíduos, de diferentes ordens, famílias, coletadas nas parcelas com vegetação espontânea.
Cobertura vegetal

Ordem

Coleóptera

Díptera

Vegetação espontânea
Hemíptera Homoptera

Hemíptera Heteroptera
Hymenóptera
Isoptera
Orthoptera
Thysanoptera

Família
Bostrichidae
Carabidae
Cerambycidae
Cincidelidae
Curculionidae
Scarabaeidae
Staphylinidae
Tenebrionidae
Coccinellidae
Muscydae
Cecidomyiidae
Drosophilidae
Syrphidae
Delphacidae
Cicadellidae
Cercopidae
Reduviidae
Miridae
Lygaeidae
Chalcididae
Formicidae
Pompilidae
Siricidae
Termitidae
Acrididae
Gryllidae
Romaleidae
Thiripidae

Total
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N° Indivíduos
472
62
4
8
2
34
2
1
1
2
24
2
34
1
10
6
7
7
2
4
249
1
9
2
2
41
3
4
992

Os resultados demonstram que em termos numéricos de indivíduos as coberturas com feijão de porco e
calopogônio foram parecidas, porém, o feijão de porco apresentou um maior número de insetos, e um número maior
de famílias, tendo as famílias Blattodea e Dermaptera aparecido apenas nesta cobertura vegetal.
A vegetação espontânea foi a que apresentou menor número de insetos, mas foi a cobertura que mais se obteve
famílias.
O calopogônio foi o que menos se teve família e ordens.
Dentre as famílias encontradas a Bostrichidae e a Formicidae foram as de maior representatividade nas diferentes
coberturas, 51% e 27 % respectivamente.
A tabela 4 evidência as famílias de insetos benéﬁcos e maléﬁcos coletados nas diferentes coberturas verdes,
tendo a vegetação espontânea apresentado um maior número de famílias maléﬁcas, seguida do feijão-de-porco e o
calopogônio respectivamente. Em relação as famílias benéﬁcas, o feijão de porco apresentou o menor número.
Tabela 4: Famílias de insetos coletadas nas diferentes coberturas verde.
Cobertura Vegetal
Famílias Benéﬁcas
Famílias maléﬁcas
Carabidae
Scolytidae
Bostrichidae
Curculionidae
Cincidelidae
Staphylinidae
Cerambycidae Acridae
Coccinellidae Pompilidae
Formicidae
Tenebrionidae
Calopogônio
Syrphidae
Trichogrammatidae Cecidomyiidae Thiripidae
Scarabaeidae
Gryllidae
Cicadellidae
Carabidae
Cincidelidae
Scarabaeidae

Cincidelidae
Staphylinidae
Syrphidae

Bostrichidae
Cerambycidae
Curculionidae
Tenebrionidae
Acrididae
Gryllidae

Cecidomyiidae
Delphacidae
Formicidae
Termitidae
Thiripidae
Romaleidae

Carabidae
Cincidelidae
Scarabaeidae
Staphylinidae

Coccinellidae
Muscydae
Syrphidae
Pompilidae

Bostrichidae
Cerambycidae
Curculionidae
Tenebrionidae
Cecidomyiidae
Delphacidae
Cicadellidae
Lygaeida

Termitidae
Acrididae
Gryllidae
Romaleidae
Thiripidae
Formicidae
Miridae
Reduviidae

Feijão-de-porco

Vegetação espontânea

Ainda há um longo caminho para se obter o conhecimento desejado na área. Este trabalho representa um passo
consideravelmente importante na avaliação da entomofauna de diferentes adubos verde.
O aprofundamento nesse tipo de estudo poderá auxiliar no melhoramento das diversas atividades da agricultura
voltada para o setor agropecuário, auxiliando também na saúde da população da zona rural, além de servir como base
para estudos posteriores.

CONCLUSÕES
Através dos dados obtidos é possível observar a diversidade da entomofauna nas diferentes coberturas;
Os diferentes tipos de coberturas vegetais inﬂuenciam na entomofauna local, estando intimamente ligado a
incidência de insetos com o tipo de vegetação.
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INTRODUÇÃO
A prática jornalística nos primórdios era considerada um “bico”, não havia uma formação acadêmica. Só em
1902, Pultizer considerado um dos patronos da imprensa no Estados Unidos fundou a primeira pós graduação para
jornalismo voltada aos estudantes de humanidades. Nas últimas décadas com os avanços tecnológicos, surgem
elementos propulsores a integração imediata das novas tecnologias nos currículos. Neste sentido, esta pesquisa
visa levantar, organizar e compreender o sistema de jornalismo estadunidenese e mapear os processos formativos e
currículos executados por universidades e/ ou faculdades estadunidenses..

OBJETIVOS
A pesquisa visou levantar e compreender o sistema de ensino de jornalismo estadunidense e mapear os
processos formativos e currículos executados por universidades e/ou faculdades estadunidenses.

MATERIAL E MÉTODOS
Para realização deste projeto foram mapeados e compreendidos os processos formativos e currículos executados
por universidades e/ou faculdades estadunidenses. (BABBIE, 2001; ANDERSON, 2006). A amostra se conﬁgurou em
quatro faculdades de jornalismo nos Estados Unidos que estão no ranking das 10 melhores do país. Entre elas: Columbia
University, University of California, University of Missouri e Indiana University.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dentro desse panorama de mudanças constantes que cada vez mais trabalha a intersecção de conteúdo e
tecnologia, as formas de se ensinar jornalismo tendem a se adaptar com a realidade de mercado. Desta forma, os
tópicos seguintes relatam as características observadas em cada universidade em questão.

a. Columbia University em Nova York

Columbia University apresenta sete programas acadêmicos, dentre elas um Dual-Degree, ou seja, uma graduação
dupla, modalidade comum em universidades norte-americanas. (COLUMBIA, 2006)Dois mestrados, um programa de
bolsas proﬁssionais, um programa de pesquisa que visa treinar estudantes no segmento da indústria da mídia, e um
doutorado em ﬁlosoﬁa da comunicação (Doctor of Philosophy in Communications)
A graduação dupla pode ser feita em: jornalismo e negócios, jornalismo e ciência da computação, jornalismo
e relações internacionais, jornalismo e direito e jornalismo e religião. Entre os mestrados estão: Master in Science e
Master in Arts.
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b. University of California em Berkley

A Universidade de Berkley apresenta um currículo extenso em mídia, documentário, desenvolvimento em
ciência e jornalismo, jornalismo investigativo, jornalismo internacional, revistas, novas medias, jornais impressos,
fotojornalismo, radio e televisão. É interessante ressaltar que a modalidade de graduação inexiste, mas sim um
mestrado em jornalismo, dividido em quatro módulos. (BERLEY, 2013)

c) University of Missouri

A universidade de Missouri possui um legado na história do jornalismo norte-americano, por ser a primeira
escola do mundo inaugurada em 1908.
Um aspecto relevante é o famoso método de Missouri, no qual engloba os valores do jornalismo norteados
pela ﬁlosoﬁa do Credo do jornalista The Journalism Creed, escrita pelo reitor da Escola de Jornalismo de Missouri,
Walter Williams. A Escola de Jornalismo de Missouri que educa alunos para carreiras em publicidade, jornalismo e
outros campos de mídia, combinando um forte liberal educação artística com o único treinamento prático em mídia
proﬁssional

d) Indiana University

A escola de jornalismo na Universidade de Indiana apresenta na modalidade de graduação em bacharel em artes
e jornalismo, ou seja o estudante se forma em artes e em uma outra grande área de concentração. Dentre as áreas
especializadas estão relações públicas e jornalismo esportivo.

CONCLUSÕES
Com base nesta pesquisa constatou-se que os currículos destas universidades oscilam entre um signiﬁcativo
programa de mestrado e graduações especializadas. As universidades americanas seguem a proposta de modelo
curricular da UNESCO para o ensino de jornalismo que busca equilibrar o lado prático e acadêmico.
No entanto, observa-se que os currículos se adaptam as questões locais e regionais, ou seja, há um direcionamento
para a realidade do mercado da mídia local; Por exemplo, a University of Missouri que possui em seu foco proﬁssionais
que atuem na região. Já a University of Columbia, apesar de ser localizada em Nova York, busca em sua grade um
enfoque mais internacional.
Apesar das universidades seguirem o modelo da Unesco, percebe-se também uma despadronização das grades
curriculares, assim como as diretrizes de formação do curso. No geral os cursos analisados se encontram em três eixos
curriculares.
1. Eixo voltado para normas e valores, ferramentas e práticas de jornalismo
2. Eixo com ênfase em aspectos sociais, políticos, econômico, jurídico e ético da prática jornalista
3. Eixo centralizado em conhecimentos gerais e desaﬁos do jornalismo
As aulas de jornalismo são ministradas em diversos níveis de ensino médio a mestrado. A duração do bacheralado
é de três ou quatro anos e o mestrado é de dois anos. As universidades apresentam mestrados especíﬁcos para aqueles
que já estudaram jornalismo na graduação e outros que nunca estudaram. Outro ponto a ressaltar é que há também
um programa de estudos de dois anos que pode ser considerado uma preparação básica para a proﬁssão de jornalista
ou como uma ponte entre o ensino médio e o curso universitário de jornalismo.
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INTRODUÇÃO
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). De acordo com
a deﬁnição da Portaria n.º 2914/2011 do Ministério da Saúde, no Art. 4º, Toda água destinada ao consumo humano
proveniente de solução alternativa individual de abastecimento de água, está sujeita à vigilância da qualidade da
água (BRASIL, 2011).
A poluição de um corpo d’água está fortemente vinculada ao uso que dele se faz, como é deﬁnido pela Resolução
357 de março de 2005 do CONAMA, onde se classiﬁca os cursos d’água em classes especial, 1, 2, 3 e 4, e explicita alguns
usos, tais como abastecimento público, manutenção das espécies aquáticas, recreação de contato primário, irrigação
de hortaliças e aqüicultura. (LIBÂNIO, 2005) destaca ser o abastecimento para consumo humano o mais nobre uso.
Resultados de pesquisas realizadas, desde 2009, pelos pesquisadores Danilo, Poliana, Marina e Géssica da
Unitins na região da Bacia do Ribeirão São João, mostram que o uso da água para abastecimento humano em algumas
pequenas propriedades do local, oferece riscos à saúde da população, pois os resultados microbiológicos mostraramse fora do limite recomendado pela portaria 2914/2011 MS, identiﬁcando que esta água pode não ser potável,
principalmente pelo fato da falta de tratamento da água utilizada no meio rural. Tendo como preocupação que a água
utilizada para consumo humano pode veicular um elevado número de patógenos causadores enfermidades. Onde as
principais enfermidades são febre tifóide e paratifóide, disenteria, cólera, giardíase, hepatite A e B, criptosporidiose e
gastroenterite (BRASIL, 2006).
Um dos maiores problemas das fontes particulares é a ausência de monitoramento da qualidade da água
consumida (MISRA, 1975 AMARAL et al., 2003). A muitas das doenças que ocorrem nas áreas rurais podem ser
consideravelmente reduzida, desde que a população tenha acesso à água tratada e potável.
Estudos realizados por Dourado (2008) na Bacia do Ribeirão São João, permitiram perceber que a poluição de
águas superﬁciais e subterrâneas ocorreu em razão da contaminação por bactérias do tipo coliformes (totais e E. coli)
e do aumento das concentrações dos macronutrientes, principalmente nitrogênio, fósforo e potássio. Ainda segundo
o autor, outro fator agravante relacionado à água deve-se à constatação de que a comunidade não dispõe em suas
propriedades rurais, de um “sistema” de desinfecção da água para o consumo, bem como, de saneamento rural que
poderia reduzir os impactos resultante da contaminação das águas superﬁciais e sub-superﬁciais.
Com base em todas as informações este subprojeto tem como objetivo realizar o monitoramento da qualidade
da água subterrânea em cinco propriedades rurais da Bacia do Ribeirão São João com pontos de captação de água,
para realizar a comparação dos valores médios obtidos nesse ano, com as medias obtidas nos anos anteriores. Visando
analisar e determinar o padrão de qualidade dessas águas e observar se ouve mudanças nos resultados de um ano
para outro.

MATERIAL E MÉTODOS
As amostras foram coletadas em dez pontos que estão localizados dentro da Bacia do Ribeirão São João. Sendo
cinco pontos de coleta de águas subterrâneas. A tabela a seguir mostra os pontos de coleta de acordo com o tipo de
amostra coletada.
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Tabela 01 – Estações e propriedades onde foram coletadas as águas e subterrâneas
Tipos de
Pontos
Propriedades/estações
amostras
I
Bar do Dito
Torneira
II
Boa Sorte
Cisterna
III
Pedro Barros
Cisterna
IV
Sebastião Mineiro
Cisterna
V
Vista alegre
Cisterna
O subprojeto foi desenvolvido na Bacia Hidrográﬁca do Ribeirão São João que está localizada na margem direita
do reservatório da UHE - Luis Eduardo Magalhães (UHE-LAJEADO), 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 distante 3 km da área urbanizada de Palmas, 27 km da cidade de Porto Nacional e 33 km de
Monte do Carmo (DOURADO, 2008).
Para o monitoramento da qualidade das águas superﬁciais foram realizadas campanhas do ano de 2011 a
2012, sendo duas no período chuvoso (janeiro/abril) e duas no período seco (junho/julho) da região. As amostras de
água, para análises físico-químicas, foram coletadas utilizando-se frascos de polietileno de 2.000 mL e para análises
microbiológicas as amostras de água foram coletadas em recipientes de vidro de 100 mL devidamente autoclavados em
um período máximo de 24 horas antes da coleta, sendo acondicionadas em caixas térmicas com gelo e transportadas
até o Laboratório de Hidrologia e Qualidade da Água do NEMET-RH/UNITINS para análises.
As análises laboratoriais, assim como as técnicas de coleta, foram realizadas de acordo com Standard Methods
for the examination of Water and Wastewaters (APHA, 2005). Os parâmetros utilizados foram obtidos da seguinte
forma: por medição direta: condutividade, turbidez, pH e sólidos totais dissolvidos; por titulação: alcalinidade, dureza
e cloreto; quanto aos parâmetros microbiológicos, coliformes totais e Escherichia coli, foram analisados pelo método
de Colilert. Os parâmetros analisados foram escolhidos para se ter uma base da potabilidade da água da região, uma
vez que há a necessidade de se avaliar vários outros parâmetros estabelecidos pela Portaria 2914/2011 do Ministério
da Saúde. Após obter os resultados, foram tiradas as médias de cada ponto e compararam-se os resultados médios,
com os resultados de campanhas realizadas no ano anterior.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados médios obtidos para análises de água subterrânea podem ser observados nas tabelas de 02 a 09
que estão dispostas abaixo, onde são encontrados os valores médios já em comparação com valores do ano anterior,
baseados nos parâmetros previamente estabelecidos.
Parâmetros físico-químicos para águas subterrâneas
• pH
O pH é uma medida que determina se a água é ácida ou alcalina e neutra. É um parâmetro que deve ser
acompanhado para melhorar os processos de tratamento e preservar as tubulações contra corrosões ou entupimentos.
Tabela 02 - Resultados dos valores médios de pH das águas subterrâneas, entre os pontos de amostragem no
Ribeirão São João (nos anos de 2009/2010 e 2011/2012)
Pontos

Ano
das I
campanhas

II

III

IV

V

2009/2010

-

5,7*

6,5

-

5,6*

2011/2012

6,9

6,3

6,8

7,0

7,3

(-) não determinado
*fora do limite estabelecido pela Portaria 2914/2011
Através da tabela pode-se observar a média entre os pontos, e o período, não sofreu grande varias. Somente no
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ponto II e V as medias se mantiveram fora do limite estabelecido pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde, que
no art. 39° § 1º, recomenda que, no sistema de distribuição, o pH da água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5.
•

Condutividade

De acordo com o CETESB (2001), a condutividade é a expressão numérica da capacidade de uma água conduzir
a corrente elétrica. Depende das concentrações iônicas e da temperatura e indica a quantidade de sais existentes na
coluna d’água e, portanto, representa uma medida indireta da concentração de poluentes.
Tabela 03 – Resultados das medias da condutividade analisada nas amostras superﬁciais coletadas nas torneiras
e cisternas de cinco propriedades na comunidade São João.( ano 2009/2010 e 2011/2012)
Pontos

Ano
das I
campanhas

II

III

IV

V

2009/2010

-

48,9

195,4**

-

91,3

2011/2012

29

30

131**

87

137**

(-) não determindado
** fora do limite de acordo com o CETESB
Em geral, níveis superiores a 100 μS/cm indicam ambientes impactados. Sendo assim pode-se observar que os
pontos onde ouve maior grau de condutividade foram os pontos III e V. No ponto III as medias foram altas nos dois
anos, seguidos, em que o projeto foi executado. Já no ponto V ocorreu um aumento signiﬁcativo de um ano para outro.
•

Sólidos Totais Dissolvidos (STD)

Sólidos totais dissolvidos é o conjunto de todas as substâncias orgânicas e inorgânicas contidas num líquido
sob formas moleculares, ionizadas ou micro-granulares. É um parâmetro de determinação da qualidade da água, pois
avalia o peso total dos constituintes minerais presentes na água, por unidade de volume.
Tabela 04 – Resultados das medias dos sólidos totais dissolvidos das águas subterrâneas nas cinco propriedades
próximas ao Ribeirão São João, campanhas de dois anos seguidos (2009/2010 e 2011/2012)
Pontos

Ano
das I
campanhas

II

III

IV

V

2009/2010

-

34,2

95,6

-

25,7

2011/2012

0,020

0,025

0,066

0,044

0,058

(-) não determinado
As amostras analisadas mantiveram seus valores dentro do limite, atendendo as exigências normativas da
legislação. Para sólidos totais dissolvidos 1.000 mg/L. Embora haja uma grande variação entre as campanhas de
2009/2010 e 2011/2012.

água.

• Turbidez
É a medição da resistência da água à passagem de luz. É provocada pela presença de partículas ﬂutuando na

Tabela 05 – Resultados das medias referentes à turbidez das águas subterrâneas nas cinco propriedades próximas
ao Ribeirão São João
Pontos
Ano
das I
campanhas

II

III

IV

V

93

2009/2010

-

0,47

2,70

-

3,94

2011/2012

0,3

0,6

7,9*

3,8

1,7

(-) não determinado
* fora do limite estabelecido pela portaria 2914/2011
Quanto ao parâmetro turbidez, segundo a Portaria, o limite máximo para qualquer amostra pontual deve ser
de 5,0 UT. Foi veriﬁcado que a maioria dos pontos amostrados está dentro do padrão exigido, exceto o ponto III na
campanha de 2011/2012, que em comparação com o ano anterior houve um aumento signiﬁcativo.
•

Alcalinidade

A alcalinidade é um parâmetro complementar, elevados valores de alcalinidade podem signiﬁcar substâncias
que conferem gosto à água, já que a alcalinidade é causada por sais alcalinos, principalmente de sódio e cálcio.
Tabela 06 – Resultados médiosda alcalinidade das águas subterrâneas nas cinco propriedades próximas ao
Ribeirão São João
Pontos

Ano
das I
campanhas

II

III

IV

V

2009/2010

-

20

126,8

-

15,7

2011/2012

20,36

22,16

48,43

32,75

14,55

(-) não determinado
•

Cloreto

O cloreto está presente em todas as águas naturais. Até em algumas águas destiladas comerciais é comum
encontrar cloretos.
Tabela 07 – Resultados das medias de cloreto das águas subterrâneas nas cinco propriedades próximas ao
Ribeirão São João, durante os anos de 2009/2010 e 2011/2012
Pontos
Ano
das I
campanhas

II

III

IV

V

2009/2010

-

4,5

89,6

-

14,4

2011/2012

6,29

7,68

32,25

10,12

13,23

(-) não determinado
Para cloreto determina-se valores abaixo de 250 mg/L. sendo assim nenhuma das amostras analisadas
ultrapassaram os limites.
•

Dureza

Refere-se à concentração total de íons alcalino-terrosos na água, particularmente de cálcio (Ca2+) e magnésio
(Mg2+), cujas concentrações são muito superiores às dos demais íons alcalino-terrosos encontrados em águas naturais.
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Tabela 08 – Resultados das medias de dureza das águas subterrâneas nas cinco propriedades próximas ao
Ribeirão São João
Pontos
Ano
das I
campanhas

II

III

IV

V

2009/2010

-

9,9

9,1

-

26,8

2011/2012

9,9

5,6

8,1

18,4

18,59

(-) não determinado
De acordo com a tabela de resultados pode-se observar que nenhuma das propriedades ultrapassou o padrão
estabelecido pela portaria 2914/2011, uma vez que o Valor Maximo Permitido para dureza é de 500 mg/l.

Parâmetros microbiológicos para águas subterrâneas

Em relação aos parâmetros microbiológicos, foi analisada a presença de cianobacterias do tipo
Escherichia coli. Os resultados estão dispostos na tabela a seguir, onde contem os valores reais. Os resultados
foram comparados durante o mesmo período do ano, porém em campanhas de anos diferentes. A primeira
durante o ano de 2009/2010 e a segunda em 2011/2012.

Tabela 09: Valores de Escherichia coli comparadas entre os meses de janeiro a junlho, durante os anos de 2009
a 2012
Pontos
Meses/Ano
Janeiro

2009/2010
2011/2012

Abril

I

II

-

45*

13,5*

-

1732,9*

13,0*

1732,9*

1732,9*

34,1*

III

IV

V
248,1*

2009/2010

-

49*

1,0*

-

285,1*

2011/2012

<1

<1

4,1*

1,0

<1

2009/2010

-

218,7*

8,6*

-

328,2*

83,0*

2419,6*

1732,9*

770*

55,4*

3,1*

-

-

60,5*

-

Junho
2011/2012
2009/2010
Julho

2011/2012

2419,6*
80,0*

15,5*

(-) não determinado
* fora do limite estabelecido pela portaria 2914/2011
A legislação exige ausência em 100 mL de Escherichia coli ou Coliformes termotolerantes em água para
consumo humano em toda e qualquer situação, incluindo fontes individuais como poços, minas, nascentes, dentre
outras. Segundo resultados obtidos, na maioria das localidades foram identiﬁcados altos valores de Coliformes Totais
e Escherichia coli. nas campanhas realizadas durante os dois anos seguidos. As propriedades e o período do ano onde
não foi detectada a presença dessas bactérias foram mostradas, acima, na tabela 09.

CONCLUSÕES
Foi possível veriﬁcar que as áreas rurais, por serem mais afastados dos centros das cidades, não possuem água
com boa qualidade para o consumo humano.
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Ao comparar os valores pôde-se observar que não houve melhoria na qualidade da água de maneira signiﬁcativa,
isso, devido ao fato de que, na região, não existe um tratamento adequado para essas águas.
As análises feitas ao longo da bacia do Ribeirão São João mostram que há uma grande necessidade de se
monitorar a qualidade da água da região devido ao alto valor de Escherichia coli, que apresentaram nos dois anos em
que foi realizado o projeto.

REFERÊNCIAS
APHA. (2005). Standard methods for the examination of water and wastewater. American Public Health Association,
Washington - DC.
BRASIL (2004) Portaria n.º 518/2004 do Ministério da Saúde. Estabelece os procedimentos e responsabilidades
relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá
outras providências. Ministério da Saúde. Brasília – DF.
BRASIL (2005). Resolução 357 de 15 de março de 2005 do CONAMA. Dispõe sobre a classiﬁcação dos corpos de água
e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de
eﬂuentes, e dá outras providências. Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA / Ministério do Meio Ambiente
– MMA. Brasília – DF.
BRASIL (2005). Programa de Pesquisa em Saneamento Básico – PROSAB/FINEP. Acesso INTERNET em 26.06.2011 no
site: www.ﬁnep.gov.br/prosab/.
CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Variáveis de Qualidade da Água. 09 de abril de 2001.
Disponível em :<=http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/rios/variaveis.asp#turbidez>.
DOURADO, Joseano C. (2008). Análise da Bacia do Ribeirão São João, Tocantins: uma contribuição metodológica
ao planejamento e gestão ambiental. Tese defendida no Programa de Pós-Graduação do Instituto de Geociências
da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, para obtenção do título de Doutor em Ciências: Geograﬁa, área de
concentração: Planejamento e Gestão Ambiental.
EMBRAPA (2011). O clorador de água. Embrapa Instrumentação e Embrapa Pecuária Pecuária Sudeste - Ministério
da Agricultura e Abastecimento.
LIBÂNIO, Marcelo (2005). Fundamentos de qualidade e tratamento de água. Campinas - SP: Átomo.
MISRA, 1975 AMARAL et al., 2003. Água de consumo humano como fator de risco à saúde em propriedades rurais.
Revista Saúde Pública. 2003:37(4):510-4.
MEDEIROS, Géssica H. & DOURADO, Joseano C. (2011). Monitoramento da Potabilidade da Água de Consumo Humano
na bacia Hidrográﬁca do Ribeirão São João. Relatório cientíﬁco parcial submetido à Coordenação do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Cientíﬁca - PIBIC/CNPq da UNITINS - Fundação Universidade do Tocantins.
Palmas – TO.
SPERLING, Eduardo V. Qualidade da água. In: Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável da Agricultura. (Orgs.)
Silva, D. D.; e Pruski, F. F. Brasília – DF. MMA; SRH; ABEAS. Viçosa – MG: UFV, 1997. 252 p.
UNITINS/PETROBRAS (2010). “Conservação e preservação de recursos naturais na sub-bacia do ribeirão São João: uma
proposta de participação comunitária no processo de gestão ambiental”. Palmas - TO. Relatório Final de atividades do
Projeto São João: versão em CD-ROM.

96

RENDIMENTO PEDÚNCULO (PESO) X PRODUTO FINAL
(VOLUME), NO SISTEMA DE PRODUÇÃO A NÍVEL
LABORATORIAL
Jorquiania Ferreira Leite1; Rosilene Naves Domingos2; Pedro Alves de Moura sobrinho2;
Cláudio Henrique Clemente Fernandes2;
Estudante do Curso de Engenharia Agronômica da UNITINS, Bolsista do PIBIC-UNITINS/CNPq;
e-mail: agro.jorquiana@gmail.com. 2 Professor/Pesquisador UNITINS; e-mail: rosilene.nd@unitins.br.

1

INTRODUÇÃO
O caju (Anacardium occidentale L.), frutífera oriunda do nordeste brasileiro, foi descoberto pelos nativos destas
terras, que o utilizavam em distintas maneiras, seja como fruto in natura, seja como suco extraído por prensagem
manual ou como uma bebida fermentada a qual era consumida em festas e comemorações especiais (SILVA NETO et
al, 2009).
O caju compõe-se do verdadeiro fruto, da castanha e do pedúnculo que é um pseudofruto, ou seja, falso fruto.
O pedúnculo é uma substância carnosa e suculenta que apresenta elevadas quantidades em vitamina C, pois quando
produzido o suco supre todas as necessidades dessa vitamina em uma pessoa adulta (SILVA NETO et al, 2009).
Das propriedades oferecidas pelo caju se aproveita tudo desde a castanha que é bastante comercializada em todo
o país, a polpa na fabricação de sucos, pode ser também usada no preparo de hambúrguer e doces. Outro produto que
tem se destacado é a cajuína, que é uma bebida preparada a partir do suco de caju clariﬁcado (não apresenta sólidos
em suspensão) e esterilizado no interior da embalagem, apresentando cor amarelo-âmbar resultante da caramelização
dos açúcares naturais do suco (LIMA et al., 2007).
De acordo com a Instituição Normativa n°1, de 7 de Janeiro de 2000, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, o suco de caju clariﬁcado é a bebida não fermentada e não diluída, obtida da parte comestível do
pedúnculo (Anacardium occientale, L.) por meio de processo tecnológico adequado (BRASIL, 2000).
O estado do Piauí apresenta como um dos principais produtores de cajuína do Brasil com o desenvolvimento de
técnicas que proporcionam aos produtores o uso de suas propriedades. Um exemplo disso é o projeto desenvolvido por
o Emater do Estado do Piauí em 2003, visando a capacitação de técnicos e agricultores familiares na agroindustrialização
de cajuína com técnicas e inovações que possibilitem a fabricação de um produto de qualidade. A região sudeste
encontra-se como um dos grandes consumidores de cajuína devido ao elevado número de nordestinos instalados na
região, principalmente no estado de São Paulo (ABREU, 1997).
A cajuína é o suco do caju puro, clariﬁcado, sem adição de açúcar e conservantes, acondicionado em garrafas que
são colocadas por um período de cozimento em banho-maria,para o líquido adquirir uma coloração âmbar e um sabor
característico, resultante da caramelizarão dos açúcares presentes na mesma. Para a fabricação de cajuína, a presença
de taninos é fator indispensável para que ocorra a ﬂoculação e separação da polpa presente no suco, quando da adição
do agente clariﬁcante, no caso a gelatina comercial (ABREU & SOUZA, 2004).
O aproveitamento do pseudofruto do caju para produção de cajuína surge como uma de nossas maiores
oportunidades de desenvolvimento, a mesma tem uma grande aceitação no mercado. Dentre as possibilidades de
aproveitamento, insere-se a cajuína, um suco já incorporado ao hábito do piauiense. A elevação desse suco a condição
de patrimônio cultural do Piauí, melhorou a imagem do produto e estimulou o consumo, mas muito ainda precisa ser
feito em especial na expansão da produção (VASCONCELOS, 2012).
Entretanto, em algumas regiões do Brasil há carência de informações sobre técnicas que venham mostrar aos
produtores uma melhor aplicação do pedúnculo do caju que serve para fabricação de doces, sucos, além da produção
da cajuína que é uma bebida sem teor alcoólico.
Segundo a Secretária da Agricultura do Estado do Tocantins (SEAGRO), o estado do Tocantins não apresenta
produção de caju para comercialização em grande escala, porém possui grande potencial e clima favoráveis. Portanto,
o cajueiro é uma planta nativa das regiões do cerrado e perfeitamente adaptada às condições climáticas e de solo do
Tocantins o que qualiﬁca a cultura como ideal para a agricultura familiar.
Neste sentido, os atributos oferecidos pelo caju deveriam ser mais explorados empregando técnicas de manejo
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e aperfeiçoamento visando não só a renda econômica para os produtores, porém práticas para que venham estimular
os grandes e pequenos produtores o uso e aproveitamento das frutas disponíveis no nosso bioma.

OBJETIVOS
•
•
•
•

Divulgar a utilização da Cajuína;
Formas de obter um bom aproveitamento do caju;
Identiﬁcar suas propriedades nutricionais;
Analisar as características físico-químicas;

MATERIAL E MÉTODOS
MATERIAIS
Os seguintes materiais foram utilizados para a fabricação de Cajuína:
• Garrafas de vidro 500 mL
• Tampas Coroa Metálica
• Arrolhador de Garrafas
• Gelatina Incolor
• Coador de tecido
• Balança
• Liquidiﬁcador
• Funil
• Frasco de vidro com tampa (3 L)
• Becker
• Erlenmeyer

MÉTODOS
Para a produção de cajuína, a colheita dos cajus foi realizada no Complexo de Ciências Agrárias (CCA) da Fundação
Universidade do Tocantins.
A colheita do caju foi realizada quando o pedúnculo se encontrava extremamente desenvolvido, com uma
coloração característica do seu estágio maduro (Fig. 1). Nessa fase, o pedúnculo do caju solta facilmente quando
tocado com as mãos. Os cajus destinados à fabricação de cajuína não devem estar impregnados de areia ou qualquer
outro material do solo, e nem estar contaminados com microrganismos (mofos e bactérias.

FIGURA 1. Caju estágio de maturação.
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Os frutos foram transportados em baldes plásticos, para o laboratório de Tecnologia de Alimentos da Fundação
Universidade do Tocantins para serem processados.
Os cajus foram selecionados, pesados e lavados para a retirada de sujidades como: galhos, insetos, areia, grãos
e entre outros, que porventura possam contaminar o alimento.
Posteriormente, realizou-se o descastanhamento que consiste em separar a castanha do pedúnculo do caju e
pesados novamente, obtendo-se 9,02 kg de pedúnculo. Procedeu-se a extração do suco, em liquidiﬁcador, sem adição
de água (Fig. 2).

FIGURA 2. Fase de extração do suco de caju
A clariﬁcação do suco foi realizada com adição de gelatina comercial, grau alimentício, na proporção de 1 g de
gelatina para cada litro de suco (Fig. 3). Quando houve contato entre a gelatina e os taninos, um constituinte químico
presente no caju e responsável pelo sabor travoso do suco, notou-se a formação de duas fases, uma fase incolor e
outra com coloração amarela (Fig. 4). Logo após, ﬁltrou-se em tecido de algodão (Fig. 5).

FIGURA 3. Fase do suco de caju com adição de gelatina
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FIGURA 4. Formação e separação em duas fases, após adição de gelatina incolor

FIGURA 5. Filtração, após separação de fases, para obter suco clariﬁcado
Depois de clariﬁcado, obteve-se 3,61kg de suco que foi transferido para garrafas, previamente esterilizadas, e
em seguida tampadas. (Fig.6).
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FIGURA 6. Fechamento (arrolhador de garrafas) dos recipientes contendo suco de caju clariﬁcado
As garrafas foram fechadas devidamente e submetidas ao tratamento térmico, em banho-maria, ou cozimento
(Fig.7) durante o período de três horas, para que ocorra a caramelização dos açúcares e a obtenção da coloração
amarelo âmbar.

FIGURA 7. Garrafas com suco de caju clariﬁcado a serem submetidas ao tratamento térmico
Após o cozimento, as garrafas foram resfriadas, tomando-se o cuidado para que não ocorresse a quebra das
mesmas. Por isso é necessário realizar um resfriamento lento e gradual com adição de água a temperatura ambiente.
Após o resfriamento obteve a cajuína em seu estado ﬁnal, com a coloração característica âmbar (Fig. 8). Essa cor é
conferida ao produto devido à caramelização dos açúcares do suco de caju, provocada pela alta temperatura e longo
tempo de cozimento.
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FIGURA 8. Cajuína após 3 horas de cozimento em ebulição.
No suco de caju foram efetuadas análises físico-químicas e químicas logo após a sua obtenção, enquanto na
cajuína foram realizadas determinações analíticas após o processamento. Para as determinações de Sólidos Solúveis
Totais e umidade utilizou-se refratômetro manual ATAGO 0-32%. Potencial Hidrogeniônico em pHmetro digital modelo
TECNAL 200, pelas Normas Analíticas do INSTITUTO ADOLFO LUTZ.
As determinações de ácido ascórbico e as do tanino foram realizadas no Departamento de Bioquímica da UNESP/
Rio Claro, segundo os métodos descritos por COX & PEARSON, e A.O.A.C, respectivamente.

RESULTADO
TABELA 1. Composição química do suco do pedúnculo do caju (Anacardium occidentale L.) e da cajuína obtida.
Palmas, Tocantins, 2013
Composição química
Sólidos Solúveis Totais
SST (°Brix)
pH
Tanino (mg/100g)
Vitamina C (mg/100g)

Suco pedúnculo caju

Cajuína

9,6

13,4

4,8
215,0
210,0

5,1
160,0
186,0

A clariﬁcação do suco de caju, utilizando-se gelatina, foi plenamente satisfatória, pois foi obtido um suco límpido
e sem a adstringência do tanino, parcialmente precipitado durante a clariﬁcação, o que se pode comprovar quando se
comparam os teores de tanino no suco de caju (215mg/100g) e na cajuína recém-processada (160mg/100 g).
O tratamento térmico efetuado durante o processamento da cajuína mostrou-se eﬁciente.
TABELA 2. Rendimentos (%) obtidos da pesagem do pseudofruto (kg), para obtenção do suco de caju (kg) e
cajuína (kg)

SUCO

Caju (kg)
9,02

Suco (kg)
5,4

Rendimento (%)
60

CAJUINA

Caju (kg)
9,02

Cajuina (kg)
3,61

Rendimento (%)
40
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TABELA 3. Caracteristicas físico-químicas do suco de caju clariﬁcado
Caracteríticas organolépticas

Características físico-químicas

Cor: variando do incolor ao amarelo translúcido Sólidos solúveis a 20°C: mínimo de 10° Brix
Sabor: próprio, levemente ácido e adstringuente

Acidez total expressa em ácido cítrico: mínimo
de 0,25 g/100g
Ácido ascórbico: mínimo 60 mg/ 100g

Amora: próprio

Açúcares totais, naturais do caju: máximo de
15g 100g.

Fonte: Brasil (2000).
Como pode ser observada na (Tabela 1), os resultados das características físico-químicas, estão de acordo com a
lei n° 8.918, de 14 de julho de 1994, que regulamenta a padronização, a classiﬁcação, o registro, a inspeção, a produção
e a ﬁscalização de bebidas.
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INTRODUÇÃO
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é originária do Brasil, região amazônica e constitui-se em alimento
energético para milhões de pessoas no mundo, sobretudo nos países em desenvolvimento, onde é cultivada por
pequenos agricultores, em áreas reduzidas e com baixa produtividade. (CANGNON et al., 2002, apud CHISTÉ, 2008, p.
96).
Na região do Cerrado do Brasil Central ela é cultivada principalmente objetivando a produção de raízes tuberosas
para a indústria de farinha e fécula ou então para o consumo in natura (VIEIRA et al., 2008).
A parte de maior valor econômico da planta são as raízes tuberosas, com alto teor de amido e que são largamente
utilizadas na alimentação humana e animal, e também como matéria prima para indústrias. O conteúdo nutricional
da parte aérea, rico em proteínas, carboidratos, minerais e vitaminas, também possibilitam seu uso na alimentação
animal e humano e, em regiões de predominância da pecuária, tem sido usada como silagem para bovinos de corte e/
ou leite (CEREDA, 2003 apud TININI et al., 2009 p. 2).
O teor de acido cianídrico (HCN) contido nas raízes é um dos fatores que deﬁnem a ﬁnalidade de uso da mandioca.
As cultivares de mandioca são classiﬁcadas em: doces ou de mesa, também conhecidas como aipim, macaxeira ou
mandioca mansa e normalmente utilizadas para consumo fresco humano e animal; e amargas ou mandiocas bravas,
geralmente são usadas nas indústrias (SOUZA e FIALHO, 2003).
A mandioca mansa diferencia-se da mandioca denominada de brava ou industrial por apresentar baixos teores
de HCN na raiz (abaixo de 100 mg.kg-1 de raízes frescas). Assim, destina-se ao consumo humano in natura, enquanto a
brava destina-se às indústrias de transformação, principalmente de farinha e fécula (VIEIRA et al.; 2008).
Além do teor de cianeto, para as variedades de mandioca mansa são observadas características qualitativas, que
podem variar de acordo com a cultivar e a época de colheita. De acordo com Fialho et al (2007) a mandioca mansa
apresenta um elevado potencial produtivo, elevado teor de amido nas raízes e resistência a doenças e pragas.
Podem ser agregados muitos valores a estas raízes, tanto para consumo na mesa como matéria prima para
indústrias de alimentos, onde se utiliza com importância o amido, para extração da fécula. Devido ao alto teor de
deterioração física as raízes devem ser consumidas ou processadas em até 48 horas após a colheita, recomendando-se
o processamento imediato (TININI et al., 2009).
Segundo Takahashi (2001 apud TININI et al., 2009, p. 3) as indústrias de farinha preferem cultivares de raízes
com elevados teores de matéria seca e casca e entrecasca claras. Na produção de fécula, aspecto mais importante
considerado é o teor de matéria seca. Para o consumo de mesa e na indústria de congelados, o fator mais importante é
o cozimento, afora as características de cor da casca e da polpa e facilidade de descascamento. Atualmente um aspecto
muito importante considerado pela indústria e pelo produtor é que as cultivares tenha elevados teores de matéria seca
e amido na colheita.
De acordo com Souza e Fialho (2003), o plantio da mandioca é realizado com manivas ou manivas-sementes,
também denominadas manaíba ou toletes ou rebolos, que são partes das hastes ou ramas do terço médio da planta,
com mais ou menos 20 cm de comprimento e com 5 a 7 gemas. Devido a multiplicação vegetativa, a seleção das ramas
e o preparo das manivas são pontos importantes para o sucesso da plantação. A seleção e preparo do material de
plantio são decisivos para um ótimo desenvolvimento da cultura da mandioca, resultando em aumento de produção
com pequenos custos. Nesta fase alguns aspectos de ordem ﬁtossanitária e agronômica devem ser considerados.
Outros aspectos a serem observados são os agronômicos, que apesar de simples resultam em aumento de
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produção do mandiocal, e às vezes, sem acréscimo ao custo de produção é a escolha da cultivar, a seleção de ramas
e a conservação de ramas. A falta de coincidência entre a colheita da mandioca e os novos plantios tem sido um dos
problemas na preservação de cultivares, à nível de produtor, e muitas vezes resulta na perda de material de alto valor
agronômico. Quando as ramas não vão ser utilizadas para novos plantios imediatamente após a colheita, elas devem
ser conservadas por algum tempo para não reduzir ou perder a viabilidade (SOUZA e FIALHO, 2003).
Recomenda-se que a conservação ocorra mais próximo possível da área a ser plantada, em local fresco, com
umidade moderada, sombreado, portanto protegidas dos raios solares diretos e de ventos frios e quentes. Vale ressaltar
que deverá ser reservada uma área, com cerca de 20% do mandiocal, como campo de multiplicação de manivasemente, para a instalação de novos plantios, exceto em áreas com riscos de geadas. O período de conservação deve
ser o menor possível, podendo as ramas ser dispostas vertical ou horizontalmente. Em todo o Brasil, o mais tradicional
é plantar-se a mandioca no início da estação chuvosa, a qual coincide com o reinício ou o prosseguimento de um
período quente. É que nessas condições, reúnem-se as duas condições essenciais de natureza climática - umidade
e calor - para brotação e o enraizamento das estacas plantadas, ponto de partida para o estabelecimento da cultura
(FUKUDA e OTSUBO, 2003).
Na seleção de ramas, deve-se considerar, segundo Oka et al. (1987), a densidade, ou seja, a relação entre o peso
e o volume das manivas, características que determinam a sua capacidade de brotação. Além desses aspectos, a idade
da planta, o diâmetro da haste e a parte da planta a ser usada como materiais de plantio são de grande importância na
escolha das ramas. Deve-se salientar que a prática do armazenamento sempre concorre para uma perda de qualidade
da maniva, devido à possibilidade de ocorrência de problemas de diferente natureza. Conceição e Câmara et al. (1981,
1982 apud Câmara et al., 1994, p. 101) citam que, durante o período de armazenamento, o material pode ser atacado
por pragas e doenças, cujas ocorrências poderão agravar-se caso o armazenamento se prolongue por um período
maior.
Para o plantio das manivas recomenda-se que seja realizado sempre que possível logo após a seleção e corte
das ramas. Porém, isso nem sempre é viável devido às incompatibilidades de natureza climática entre a melhor época
de colheita e a melhor época de plantio da mandioca. O armazenamento é adotado em regiões que apresentam
defasagem entre a colheita e o plantio devido às condições de seca, tendo-se que esperar as primeiras chuvas para a
instalação da nova cultura (FUKUDA e OTSUBO, 2003).
Poucos são os trabalhos publicados quanto aos efeitos do tempo de armazenamento sobre o desenvolvimento
inicial e a produção de raiz de mandioca.
Com isso este trabalho tem como objetivo avaliar os níveis de perdas do material de plantio de mandioca no
desenvolvimento da cultura até sua produção ﬁnal, associando-os aos períodos de armazenagem.

MATERIAL E MÉTODOS
As hastes pertencentes à variedade mansa, Cacau Teixeira, foram colhidas no Projeto de Irrigação São João,
localizado no Município de Porto Nacional distante 30 km de Palmas - TO. Esse material foi colhido de plantas com ciclo
vegetativo de 9 a 11 meses de idade e correspondente a haste principal da planta.
Estas foram colhidas, enfeixadas e guardadas no ambiente de armazenamento em cinco épocas, a saber: 40, 30,
20, 10 e 0 dias de armazenamento. O ambiente de armazenamento era de galpão com piso cimentado e sombreado
por telhas de cimento-amianto, protegido-as de incidências diretas de radiação solar e precipitações.
Durante a fase de armazenamento, cada parcela constituída por feixes de 25 hastes com comprimentos variáveis,
em função do porte das plantas que forneceram o material a ser armazenado.
As mesmas foram cortadas para o plantio em tamanho entre 12 a 15 cm de comprimento tornando-se manivasemente, em seguida foram plantadas na área experimental do Complexo de Ciências Agrárias - CCA da Fundação
Universidade do Tocantins (Unitins), localizado a margem direita da TO 050 no Km 23 no município de Palmas-TO.
O experimento foi instalado em um solo classiﬁcado como Latossolo Vermelho-Amarelo distróﬁco. O mesmo
foi preparado com grade aradora a uma profundidade de aproximadamente 25 cm aos 12 dias antes do plantio. No
plantio, após o nivelamento e o sulcamento da área, aplicou-se 320 kg ha-1 de. N-P-K na formulação 5-25-15 + Zn no
sulco de plantio, de acordo com a recomendação para a cultura (NOGUEIRA e GOMES, 1999). O plantio foi realizado
em sulcos com espaçamento de 1,0 m (entre linhas) x 0,60 m (entre plantas), perfazendo uma área total de 408 m².
Cada parcela constituiu-se de 28 plantas de mandioca, das quais 10 plantas centrais são consideradas úteis para coleta
de dados. A parcela ocupa 14,4 m², sendo selecionadas para avaliação das características agronômicas apenas duas
ﬁleiras de plantas, excluindo-se para ﬁns de avaliação, as plantas das extremidades de cada ﬁleira, totalizando uma
área útil de 6 m², contendo 10 plantas.
O delineamento experimental adotado foi de blocos casualizados com cinco tratamentos e três repetições,
correspondentes ao total de 15 parcelas. Com tratamentos relativos a épocas de armazenamento até a data de plantio
que ocorreu em 08 de Fevereiro de 2012.
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Os tratos culturais para cultura da mandioca foram realizados de acordo com as recomendações de Fukuda e
Otsubo (2003).
Aos 12 meses após o plantio procedeu-se à colheita, apenas das plantas da área útil da parcela.
Por ocasião da colheita, foram avaliadas as seguintes os descritores agronômicos da planta:
a) Stand ﬁnal (SF): correspondendo ao número de plantas na área útil da parcela;
b) Altura de planta (AP): expressa em m, obtida pela medição a partir do nível do solo até o broto terminal de
todas as plantas da área útil da parcela, por ocasião da colheita;
c) Diâmetro do caule (DC): medida na haste principal da planta, a mais ou menos 15 cm da base do solo;
d) Altura da primeira ramiﬁcação (APR): expressa em cm, obtida pela medição do nível do solo até o ponto da
primeira ramiﬁcação de todas as plantas da área útil da parcela, por ocasião da colheita;
e) Comprimento das raízes (CR): expresso pela média aritmética do comprimento em cm das 5 raízes da área útil
da parcela tomadas ao acaso, medidas a partir de suas extremidades;
f) Diâmetro das raízes (DR): obtido através da média aritméticas da soma do diâmetro das 5 raízes da área útil da
parcela tomadas ao acaso. A medida foi feita na parte mediana da raiz e expressa em milímetros (mm);
g) Peso da parte aérea da planta (PPA): o peso da parte aérea das plantas, em t.ha-1, obtida pela pesagem da
parte aérea de todas as plantas da área útil da parcela experimental;
h) Peso das raízes (PR): obtida pela pesagem das raízes de todas as plantas da área útil da parcela experimental,
e transformou-as em t.ha –1;
i) Índice de colheita (IC): expresso em %, obtido por meio da relação entre o peso das raízes tuberosas e o peso
total das plantas (raízes + parte aérea), segundo Conceição (1979):
Peso de raízes
Peso de raízes + Peso da parte aérea
j) Determinação da matéria seca das raízes (MSR): a matéria seca das raízes tuberosas foi determinadaatravés do
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. Esse método é adotado pelas fecularias dos grandes países produtores
do mundo;
k) Porcentagem de amido das raízes (PAR): foi determinada subtraindo-se do teor de matéria seca constante
4,65 (GROSSMANN e FREITAS, 1950), obtidas de uma amostra das plantas tomadas ao acaso na área útil da parcela;
l) Determinação do rendimento de farinha (RF): obtida através do calculo 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).
Os dados foram submetidos à análise de variância e para a comparação das médias empregou-se o teste de
Tukey a 5% de probabilidade. Todas as análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa Genes (CRUZ
et al., 2001).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 1, demonstra as características morfológicas da variedade e por descritores morfológicos da raiz,
entende-se toda característica que permite identiﬁcar e diferenciar facilmente os acessos no campo. A escassez de
dados botânicos sobre inúmeros acessos brasileiros de mandioca reforça a necessidade de reunir informações sobre
dados morfológicos e agronômicos, visando melhor conhecimento das variedades (FUKUDA e GUEVARA, 1998).
Tabela 1 - Caracterização morfológica da raiz de mandioca da variedade Cacau Teixeira colhidas neste experimento,
usando-se a metodologia segundo Fukuda e Guevara (1998).
Característica Morfológica

Raiz

Presença de pedúnculos

Pedunculada

Cor externa

Marrom claro

Cor do córtex

Rosado

Cor da polpa

Creme

Textura da epiderme

Rugosa

Constrições

Poucas ou nenhuma
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Forma
Cônica cilíndrica
Foram obtidos dados meteorológicos registrados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INEMET), desde a
fase de implantação da cultura no campo até a etapa da colheita do experimento (Fev 2012/2013).
Na Figura 1, podemos veriﬁcar os dados climatológicos mensais do experimento, como: temperaturas máximas
e mínimas (°C), unidade relativa do ar (%) e precipitação pluviométrica (mm).

Figura 1 - Dados meteorológicos mensais das temperaturas máximas e mínimas (ºC), umidade relativa (%) e
precipitação pluviométrica (mm) registrados durante os meses de implantação da cultura no campo até a colheita do
mesmo.
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
Através da Figura 1 podemos destacar que, no mês de Novembro obtivemos o maior índice pluviométrico
(326,20 mm) registrado para Palmas-TO. No mês de Setembro a máxima temperatura atingida foi (38,12 °C), já a
mínima registrada foi no mês de Junho (17,80 °C) e no mês de Janeiro foi registrado o valor máximo para umidade
relativa do ar (81,40 %).
No mês de plantio da cultura em Fevereiro de 2012, a temperatura máxima atingida foi (30 ºC) e a mínima
(19,98ºC), a umidade relativa (70,50%) e o índice pluviométrico atingido foram (239,20 mm). No ano seguinte do
mesmo mês por ocasião da colheita, obtivemos valores bem superiores quando comparados ao mesmo mês do ano
de plantio. Onde os valores atingidos foram: temperatura máxima (30,44 ºC), mínima (20,97ºC) e umidade relativa
(74,38%). Já o índice pluviométrico registrado foi inferior (197,2 mm) se comparado ao ano 2012.
Na Tabela 2, são apresentados os resultados da análise de variância das características avaliadas por ocasião da
colheita: stand ﬁnal de plantas (SF), altura de planta (AP), diâmetro do caule (DC) e a altura da primeira ramiﬁcação
(APR).
Tabela 2 - Resumo da análise de variância e coeﬁciente de variação do stand ﬁnal (SF), altura de planta (AP),
diâmetro do caule (DC) altura da primeira ramiﬁcação (APR).
Quadrado Médio
G.L
F.V
APR (cm)
SF (Planta/6m²)
AP (m)
DC (mm)
Tratamento

4

11,73*

456,27*

0,23**

416,85*

Bloco
Erro

2
8

1,38
0,33

22,15
11,63

0,66
0,01

5,35
9,57

C.V. (%)
10,69
2,51
*Signiﬁcativo a 5 % de probabilidade pelo teste de F.

5,43

7,87

Na Tabela 3, pode ser observado que as médias referentes ao SF, AP, DC e APR obtiveram diferenças signiﬁcativas.
Com relação ao stand ﬁnal (SF) de plantas pode-se inferir que as plantas sofreram inﬂuências dos períodos de
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armazenagem das hastes. Nos períodos de 0 a 20 dias de armazenamento o número de plantas na área útil das parcelas
não diferenciam provavelmente devido ao curto período de armazenagem das hastes antes do plantio, enquanto que
aos 30 e 40 dias houve uma redução do numero de plantas chegando 4 a 3 plantas/ 6 m². Isso pode ser explicado pela
falha de germinação das plantas de mandioca com o decorrer do tempo de armazenagem das hastes.
Nos períodos de menor tempo de armazenagem das hastes (0 e 10 dias) a altura de planta foi a maior. De acordo
com o aumento do período de armazenagem das hastes houve uma diminuição no tamanho das plantas (20 a 40 dias).
O diâmetro de caule é uma característica que pode ser utilizada como indicador de qualidade do material de
plantio, onde se espera que caules mais espessos contenham maiores quantidades de reservas nutritivas, resultando
em desenvolvimento inicial mais vigoroso das plantas (SAGRILO, 2007).
Tabela 3 - Valores médios obtidos para o stand ﬁnal (SF), altura de planta (AP), diâmetro do caule (DC), altura da
primeira ramiﬁcação (APR), em função dos dias de armazenamento (DA). Palmas, TO, 2013

S
F
(Planta/6 m²)
8a

DA
0
10
20

AP (m)

1,43 ab

6a

1,53 a

6a

30

1,29

3 b

1,21

D

APR (cm)

2,44 ab

49,90 a
52,80 a
37,82 b
26,45

1,83 c

cd

d

C

2,44 ab

1,34 bc

4 b

40

(mm)

2,46 a

bc

2,12

c

29,61

bc

Médias seguidas das mesmas letras na coluna não diferem signiﬁcativamente a 5% de probabilidade pelo teste
de Tukey.
Veriﬁcou-se que para a altura de planta e altura da primeira ramiﬁcação as hastes que obtiveram um período
curto de armazém (10 dias) atingiram a maior altura. Diferindo-se das hastes que não foram armazenadas, onde se
acreditava obter um maior desenvolvimento da planta no campo. Mesmo que o ambiente de armazenamento tenha
se apresentado ao longo do período experimental com temperaturas favoráveis à desidratação, esta se manteve
localizada apenas nas extremidades das hastes, de maneira que a parte remanescente do material de propagação,
após o descarte das extremidades secas, tenha proporcionado a obtenção de manivas vigorosas, resultando em um
bom estabelecimento inicial das plantas no campo.
Mandiocais que ramiﬁcam em alturas maiores são os preferidos pelos produtores, por favorecerem os tratos
culturais, a colheita e a obtenção de material de propagação mais apropriado ao plantio mecanizado. Os cultivares com
maior produção de parte aérea apresenta maior facilidade no processo de seleção de ramas para armazenamento e
posterior uso no plantio de novas áreas. Além disso, a parte aérea da mandioca apresenta grande potencial para uso
forrageiro (SAGRILO, 2007).
Na Tabela 4, são apresentados os resultados da análise de variância das características de comprimento de raiz
(CR), diâmetro de raiz (DR), peso da parte aérea (PPA), peso da raiz (PR), índice de colheita (IC), matéria seca da raiz
(MSR), porcentagem de amido da raiz (PAR) e rendimento de farinha (RF).
Tabela 4 - Resumo da análise de variância e coeﬁciente de variação de comprimento da raiz (CR), diâmetro de
raiz (DR), peso da parte aérea (PPA), peso da raiz (PR), índice de colheita (IC), matéria seca da raiz (MSR), porcentagem
de amido da raiz (PAR), rendimento de farinha (RF).
Quadrados Médios

F.V

G.L

CR
(cm)

D R
(mm)

PPA
(t.ha –1)

PR
(t.ha –1)

77,30*
0,09
502,36*
55,90*
Tratamento 4
0,96
0,20
33,50
1,31
Bloco
2
8
1,74
0,11
11,37
1,34
Erro
4,51
8,19
15,90
11,84
C.V. (%)
*Signiﬁcativo a 5 % de probabilidade pelo teste de F.

IC
(%)

MSR
(%)

PAR
(%)

RF
(%)

669,67*
1,18
13,80
12,17

10,02
5,22
3,09
6,31

10,02
3,75
4,29
8,91

17,88*
1,15
4,43
11,21

Quanto às características relacionadas à produtividade mostradas na Tabela 5, houve diferença estatística para
CR, PPA, PR e IC.
Os valores médios do peso da parte aérea e peso da raiz tuberosa mostraram-se superior dos demais tratamentos
aos 10 dias de armazenamento. A partir dos 20 dias de armazenamento houve uma redução para estas características,
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comprovando que existiu inﬂuência no tempo de armazenamento das hastes. Para o índice de colheita, pode-se
observar a existência de diferenças signiﬁcativas entre os tratamentos, sendo que o armazenado aos 20 dias resultou
em um maior índice. No entanto não se diferencia estatisticamente do tratamento em que a haste não foi armazenada.
O índice de colheita considerado adequado são aqueles cujo valor encontrado está acima de 60% (CONCEIÇÃO,
1983).
Tabela 5 - Valores médios obtidos para variação de comprimento da raiz (CR), diâmetro de raiz (DR), peso da
parte aérea (PPA), peso da raiz (PR), índice de colheita (IC), matéria secada raiz (MSR), porcentagem de amido da raiz
(PAR), rendimento de farinha (RF), em função dos dias de armazenamento (DA). Palmas, TO, 2013.
PR
IC
MSR
PAR
RF
DR
PPA
CR
DA
(t.ha –1)
(%)
(%)
(%)
(%)
(mm)
(t.ha –1)
(cm)
28,60
4,06 a
14,22 b
11,22 a
43,52 a
29,77 a 25,12 a 21,28 a
0
b
10
14,00 a
19,86 bc
29,36 a 24,71 a 20,73 a
22,40 c 4,11 a
44,11 a
30,70
4,45 a
47,41 a
25,92 a 21,27 a 16,13 a
20
13,22 b 12,22 a
b
36,53
30
4,11 a
16,43 b
2,96 c 12,53 c
26,03 a 21,38 a 16,28 a
a
28,46
3,97 a
18,05 b
8,55 b
29,28 b
28,47 a 23,82 a 19,55 a
40
b
Médias seguidas das mesmas letras na coluna não diferem signiﬁcativamente a 5% de probabilidade pelo teste
de Tukey.
Não apresentaram diferença estatística entre si o DR, MSR, PAR e RF. Destacou-se com o maior diâmetro (4,45
mm) a hastes armazenadas aos 20 dias, porém o mesmo não diferenciou estatisticamente dos demais tratamentos.
As hastes que não foram armazenadas para as características de MSR, PAR e RF se mostraram signiﬁcativamente
superiores aos demais tratamentos, não diferenciando estatisticamente entre si, mostrando que o armazenamento
não inﬂuenciou nestas três características que são consideradas as principais para a indústria. Matsuura et al. (2003)
citou que a porcentagem de amido da raiz é o fator mais importante para um bom rendimento industrial, enquanto
que o ideal é que a cultivar de mandioca apresente pelo menos 30% de amido para ser industrializada (CONCEIÇÃO,
1979).
A matéria seca das raízes é a característica que determina o valor pago pelas indústrias aos produtores no
momento da comercialização, uma vez que está diretamente relacionada ao rendimento industrial dos diversos
produtos derivados da mandioca (VIDIGAL FILHO et al., 2000).

CONCLUSÕES
1. As perdas quantitativas de mandioca aumentam com o decorrer do tempo de armazenagem, inﬂuenciando na
redução da população de plantas.
2. O aumento do tempo de armazenagem das hastes ocasionou uma redução no peso da parte aérea e no peso da raiz
de mandioca.
3. Ambientes sombreados e protegidos de ventos ou de chuvas são apropriados ao armazenamento de hastes de
mandioca, sem que ocorram perdas qualitativas e quantitativas da produção ﬁnal das raízes.
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INTRODUÇÃO
O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, sendo superado em área apenas pela Amazônia. Ocupa 21%
do território nacional e é considerado a última fronteira agrícola do planeta (Borlaug, 2002). O termo Cerrado é
comumente utilizado para designar o conjunto de ecossistemas (savanas, matas, campos e matas de galeria) que
ocorrem no Brasil Central (Eiten, 1977; Ribeiroet al., 1981).
Segundo MYERS et al. (2000), trata-se de um dos principais ecossistemas tropicais da Terra, sendo um dos
centros prioritários (“hot spots”) para a preservação da
biodiversidade do planeta. RATTER et. al. (2000), atribui a diversidade de 160.000 espécies de plantas, fungos e
animais à grande idade do Cerrado e as recentes mudanças.
climáticas do pleistoceno.
Em virtude dessas características, o Cerrado é apontado como o maior detentor da diversidade biológica vegetal
mundial, especialmente quando consideradas somente as espécies lenhosas (Guarim Neto & Morais 2003).
Apesar de sua importância, é uma das vegetações que mais sofre com a ação antrópica no Brasil (Ratter et
al.1997). Espécies nativas importantes, tanto no âmbito comercial como ecológico, estão desaparecendo em virtude
da desordenada ocupação urbana e da expansão agropecuária (Fiedler et al.2004).
Apesar de tal vegetação apresentar homogeneidade ﬁsionômica, os estudos ﬂorísticos já realizados mostraram
uma grande riqueza de espécies, conforme já observado por EITEN (1972), que encontrou em toda a extensão do
Cerrado, uma continua variação na composição ﬂorística.
Apesar da escassez de informações sobre a ﬂora tocantinense, veriﬁca-se um acelerado processo de supressão
e fragmentação da vegetação natural do estado do Tocantins, o que poderá resultar no desaparecimento de espécies
antes mesmo que sejam conhecidas pela ciência (SANTOS, 2010). Deste modo, torna-se urgente a realização
de estudos que contribuam com o conhecimento da ﬂora do estado do Tocantins.
Torna-se evidente a necessidade de inventariar as espécies nativas em checklists. Estes consistem de listagem
de todas as espécies coletadas para diversos tipos de trabalhos a partir de um banco dedados e o próprio acervo de
herbário. Esses checklists descrevem essa diversidade de forma quantitativa, como o número de espécies e famílias
vegetais vasculares catalogadas na reserva, e qualitativas, como a proporção do total de espécies associada em cada tipo
de hábito de vida e síndrome de dispersão, e também quais espécimes coletados carecem de identiﬁcação completa
(até nível de espécie) e atualizada (VIEIRA E ROSSETTO, 2009).
Assim, este trabalho tem como objetivo elaborar um checklist das espécies nativas da ﬂora tocantinense que
compõem o acervo do Herbário HUTO da Fundação Universidade do Tocantins estabelecido no Complexo de Ciências
Agrárias da Unitins.

MATERIAL E MÉTODOS

Para a elaboração do checklist da ﬂora tocantinense estão sendo adotados os seguintes procedimentos:
a) Compilação de dados bibliográﬁcos: São feitas compilações de listagens ﬂorística publicadas em revistas
cientíﬁcas e outras publicações disponíveis acerca de estudos sobre a ﬂora tocantinense.
b) Consulta ao Herbário HUTO: No Herbário HUTO da UNITINS, é consultada a coleção cientíﬁca e o banco de
dados disponível visando identiﬁcar as espécies de plantas depositadas e identiﬁcadas no acervo. O Herbário HUTO
está situado no Complexo de Ciências Agrárias e Ambiental do Cerrado (CPAC) em Palmas/TO.
A listagem é composta das seguintes informações: Nome cientíﬁco da espécie; família botânica à qual pertence;
habitat (ambiente onde a espécie ocorre); hábito (porte: árvore, arbusto ou erva); coletor e número de coleta.
Estes mesmos dados citados são transferidos para o registro na planilha que foi montado no programa Microsoft
Excel sendo composta também pelas mesmas informações, planilha esta compatível com o programa BRAHMS (Botanical
Research and Herbarium Management System), programa que está sendo adotado no processo de informatização do
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HUTO.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultado preliminar o checklist está representado por 1178 espécies distribuídas em 137 famílias no
Anexo 1 (Tabela 1).
Através do checklist foi possível observar as espécies que se apresentaram com maior número de indivíduos
amostrados que foram: Fabaceae (80 espécies), Caesalpiniaceae (73 espécies), Rubiaceae (65 espécies), Euphorbiaceae
(46 espécies), Melastomataceae (44 espécies), Mimosaceae (44 espécies), Malpighiaceae (41 espécies), Poaceae (40
espécies), Asteraceae (39 espécies), Cyperaceae (36 espécies). Essas famílias contribuíram com 45% do total das
espécies até então registradas (Figura 1).

Figura 1: Famílias que contribuíram com maior número de espécies na coleção do Herbário HUTO.
Considerando o hábito das plantas analisadas até o momento, veriﬁcou-se que as árvores contribuíram com
o maior número de indivíduos com 35% do total analisado; seguido das herbáceas (30%), arbusto (15%), lianas e
trepadeiras (12% ) (Figura 2).

Figura 2: Número de indivíduos por habito das plantas analisadas no Herbário HUTO.
Tratando-se da análise dos habitats, o cerrado foi a ﬁtoﬁsionomia que contribuiu com o maior número de
espécies com 385 no total, seguido do cerradão (250 espécies), mata de galeria (240 espécies), vereda (78 espécies),
mata ciliar (36 espécies) (Figura 3).
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Figura 3: Percentual de espécies por ﬁtoﬁsionomia no Herbário HUTO.
Até o momento estima-se ter analisado em torno de 61% do acervo contido no Herbário HUTO. Já referente a
compilação da planilha no modelo de Brahms, há uma análise de 35% do acervo montado e catalogado, encontrados
no herbário. Havendo a necessidade de continuidade do trabalho em questão.
A tabela que segue como anexo está representando o checklist da ﬂora do Herbário HUTO registradas até o
momento (Anexo 1).

CONCLUSÕES
1.
2.
3.
4.

Até o momento foram analisadas cerca de 61% do acervo do Herbário HUTO.
Fabaceae foi a família que contribuiu com maior número de indivíduos amostrados.
As árvores foram as mais representativas entre os hábitos das plantas no Herbário HUTO
O cerrado foi quem contribuiu com o maior número de espécies entre as ﬁtoﬁsionomias representadas no
Herbário HUTO.
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ANEXO 01
Tabela 1 - Checklist da ﬂora do
Tocantins
FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

E

HÁBITO

ACANTHACEAE

Justicia sp.

----------

Erva

Justicia lanstyakii Rizzini

----------

Subarbusto

----------

Subarbusto

Justicia sp1

----------

Herbácea

Justicia sp2

----------

Herbácea

Justicia sp3

----------

Herbácea

Lepidagathis sp.

----------

Justicia sericographis
Graham

(Nees)

V.A.W.

Lepidagathis ﬂoribunda (Pohl) Kameyama ---------Lepidagathis montana (Mart. ex Nees)
---------Kameyama
Lepidagathis sp.

----------

Mendoncia mollis Lindau

----------

Ruellia angustior (Nees) Lindau

----------

Ruellia costata Lindau

----------

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
F l o r e s t a
Parente,
HM
&
estacional
Fonseca, JS. 2051,
2140
Fonseca, ML et al.
Cerrado
6148
C e r r a d o
Fonseca, ML et al.
sensu stricto,
5961
cerradão
Mata
ciliar, E. R. Santos 375, 412
cerrado
& C.B. Pereira
Mata de galeria

E. R. Santos 437, 537,
828 & C. B. Pereira

Mata de galeria C. B. Pereira 435
Oliveira, FCA; Fonseca,
Subarbusto
Cerrado
ML; Silva Filho, AP &
Barros, BS. 1868
Floresta
de
Arbusto
Fonseca,ML et al. 350
galeria
Filgueiras, TS & Lopes,
Subarbusto
Cerrado
RD. 2415
Fonseca,ML et al.
Subarbusto
Cerrado típico 6491, 5948, 6210,
5848
Oliveira,
FCA;
Resquício
Marocollo,
JF;
Trepadeira
de
ﬂoresta
Parente,
HM
&
estacional
Fonseca, JS. 2168
C e r r a d o
Subarbusto
Fonseca, ML et al.
sensu stricto,
ou erva
5957, 6118
cerradão
Oliveira,
FCA;
F l o r e s t a
Marocollo,
JF;
Erva
de
galeria
Parente,
HM
&
inundável
Fonseca, JS. 2444
E
COLETOR/ Nº DA COLETA
HÁBITO
HABITAT

Ruellia eriocalyx Glaziou ex Wassh.

----------

Subarbusto

Ruellia incompta (Nees) Lindau

----------

Subarbusto

Ruellia sp.

----------

Herbácea
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C a m p o
c e r r a d o , Guimarães, LL et al.
cerrado ralo, 101
vereda
Fonseca, ML et al.
Cerrado
6180
E. R. Santos 434 &
Mata de galeria
C.B.Pereira

Staurogyne sp.

----------

Herbácea

Mata ciliar

Stenandrium pohlii Ness

----------

Herbácea

E. R. Santos 1125;
Campo cerrado Santos. W. Ferreira; C.
B. Pereira

----------

Herbácea

Savana Parque

Fonseca,ML
6295

Alstroemeria gardneri Baker
AMARANTHACEAE

----------

Herbácea

Savana Parque

Oliveira, FCA et al.
1436

Amaranthus deﬂexus L.

Caruru

Herbácea

Mata de galeria C. B. Pereira 76

Mendonça et al. 6242

ALISTAMATACEAE
Echinodorus longipelatus Micheli

et

al.

ALSTROEMERIACEAE

Alternanthera sp.

----------

Erva

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze

----------

Herbácea

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Cerrado ralo
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2128
E. R. Santos 888, 935
Mata de galeria
& C.B.Pereira
E. R. Santos 968 &
C.B.Pereira; Oliveira, et
al. 1537; Marocollo, JF;

Gomphrena sp.

----------

Herbácea

Cerrado

Pfaﬃa jubata Mart.

----------

Herbácea

Campo sujo

Pfaﬃa sericantha (Mart.) Pederson

----------

Herbácea

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

NOME POPULAR HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Pfaﬃa sp.

----------

Cerrado

E. R. Santos 962 &
C.B.Pereira

Herbácea

AMARYLLIDACEAE
Hippeastrum belladona L.

Lírio

Herbácea

Hippeastrum goianum (Ravenna) Meerow

Geóﬁla

Parente, HM & Fonseca,
JS. 1962

Aparecida da Silva, M
& Costa Pinheiro, F.
6584
Campo
sujo Aparecida da Silva, M.
(cerrado)
6198

H. L. Lemos 557 &
H.V.M.Parente 557;
C e r r a d o
E. R. Santos 1075;
antropizado
Santos, W. Ferreira &
C. B. Pereira
F l o r e s t a Pereira,
BAS
&
estacional
Alvarenga, D. 2908

ANACARDIACEAE
E. R. Santos 49,526 &
C.B.Pereira; Paiva, VF.
195
E.R.Santos, 494, 927 &
Cerrado stricto
C.B.Pereira; Oliveira,
sensu, savana
FCA et al. 1521, 1582;
parque, campo,
Fonseca, ML et al.
cerrado
6128, 6183, 6238

Anacardium humile A. St. Hil.

Cajuí

Arbusto

Anacardium occidentale L.

Caju

Árvore

Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng.

Gonçalo-alves

Árvore

Cerrado stricto E.R.Santos
sensu
C.B.Pereira

500 &

Myracroduon urundeuva Allemao

Aroeira

Árvore

Cerradão

E.R.Santos
C.B.Pereira

530 &
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Cerrado

Tapirira guianensis Aubl.

P a u - d ’á g u a , Árvore
pau-pombo
arvoreta

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

NOME POPULAR HÁBITO

Mata
de
galeria, ﬂoresta
ou e s t a c i o n a l ,
cerradão,
vereda, mata
ciliar

HABITAT

E.R.Santos 289,296,
506, 570, 598, 940,
848,897,940,1521
&
C.B.Pereira;
H .V. M . P a r e n t e
36;
C.B.Pereira
42;
Oliveira, FCA
et al. 1411, 1339;
Mendonça, RC et al.
6230; Guimarães, LL
et al. 62
COLETOR/ Nº DA COLETA
Azevedo, INC et al. 251;

Tapirira obtusa (Benth) J. D. Mitch

------------

. Árvore

Oliveira, FCA; Marocollo,

Mata de galeria JF; Parente, HM &
Fonseca, JS. 2165

Tapirira sp.

Pau-d’água

Árvore

Mata de galeria
Mata
de
galeria, ﬂoresta
estacional
semidecidual
aluvial

Spondias mombin L.

Cajá

Árvore

Thyrsodium spruceanum Benth.

----------

Árvore

----------

Herbácea

E.R.Santos
C.B.Pereira

850 &

E.R.Santos
892
&
C.B.Pereira;
Guimarães, LL et al.
09; Oliveira, FCA et al.
1281
E.R.Santos 826, 1523
Mata de galeria
& C.B.Pereira

ANEMIACEAE
Anemia phyllitidis(L.) Sw.

Mata de galeria

H.V.M.Parente 43; E.
R. Santos 1022,1145

ANNONACEAE
Anaxagorea sp.

----------

Arbusto

Annona aurantiaca Barb. Rodr.

----------

Arbusto

Annona coriacea Mart.

Árvore
arvoreta

Araticum

Oliveira,
FCA;
Mata de galeria Marocollo,JF; Parente,
inundável
HM & Fonseca, JS.
2491
Cerrado sensu
Oliveira, FCA et al.
stricto, cerrado
1351
alto

E.R.Santos
&
H.V.M.Parente
22;
C e r r a d o , Oliveira, FCA et al. 1422;
ou
vereda, campo Mendonça, RC et al.
6193; Marocollo, JF;
cerrado

Parente, HM & Fonseca,
JS. 2377

Annona malmeana R.E. Fr.

Araticum

Subarbusto

Annona sp.

----------

Árvore

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Cardiopetalum calophyllum Schltdl.

E

HÁBITO

Landi, pindaíba- Arvoreta
branca
árvore
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C e r r a d o , Guimarães, LL et al.
campo
103
E.R.Santos 582 &
Mata ciliar
C.B.Pereira; Fonseca,
ML et al. 6125
COLETOR/ Nº DA COLETA
HABITAT
F l o r e s t a
e s t a c i o n a l Guimarães, LL et al.
ou
s e m i d e c i d u a l 11; Fonseca, ML et al.
aluvial, cerrado 1766, 1768
típico, cerradão

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2442

Duguetia sp.

----------

Árvore

Cerrado

Duguetia lamceolata St. Hil

ata da mata

Árvore

Mata de galeria E. R. Santos. 1188

Duguetia marcgraviana Mart.

Ata-da-mata

Árvore

Ephedranthus sp.

----------

Arvoreta

Guatteria sp.

----------

Árvore

Guatteria cariacea R.E. Fr.

Pindaíba,
Árvore
embira

Guatteria sellowiana Schltdl

----------

Arvoreta

Guatteria sp.

Ata-da-mata

Árvore

F l o r e s t a E.R.Santos 1166
estacional
C.B.Pereira

&

Guatteria sp.

----------

Árvore

F l o r e s t a E.R.Santos
estacional
C.B.Pereira

&

Arvoreta

Floresta
de
galeria
com Pereira,
BAS
&
aﬂoramento de Alvarenga, D. 3639
calcária

HÁBITO

HABITAT

Trigynaea sp.

----------

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Unonopsis lindmanii R. E. Fries

E

Mata
de
E.R.Santos 1188 &
galeria, ﬂoresta
C.B.Pereira
estacional
Cerrado
Oliveira,
FCA;
JF;
Mata de galeria Marocollo,
inundável
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2498
Oliveira, FCA et al.
Grota de mata
1680
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Cerradão
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2201

COLETOR/ Nº DA COLETA

E.R.Santos

C a n d u r u , Árvore
embira-preta
arbusto

298

47

&

Mata de galeria, H . V . M . P a r e n t e ;
ou ﬂoresta estacional
E.R.Santos 173, 904 &
semidecidual
C.B.Pereira; Oliveira,
aluvial

FCA et al. 1733

Xylopia aromatica (Lam.) Mart

Pindaíba,
p i m e nta - d e - Árvore
macaco

Xylopia emarginataMart.

Pindaíba-doÁrvore
brejo

Xylopia sericea A. St.-Hil.
Xylopia sp.
APIACEAE

C e r ra d o,
cerradão, mata
de
galeria,
mata
ciliar,
campo
de
murundu,
savana parque,
cerrado ralo

E.R.Santos 150, 568,
620, 693 & C.B.Pereira;
C.B.Pereira
83,693;
Oliveira, FCA et al.
1767, 1676, 1770, 1592;
Mendonça, RC et al.
6157, 6254; Fonseca,ML
et al. 6342, 6429; Fontes,
W. 03; Marocollo, JF;

Parente, HM & Fonseca,
JS. 2378

Mata de galeria

E.R.Santos 1177
C.B.Pereira

P i m e nta - d e Árvore
macaco

Capoeira

Pindaíba.

Cerrado

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2105
E.R. Santos. 1177

Árvore

119

&

Eryngium sp.

----------

Erva terrestre

APOCYNACEAE
Allamanda angustifolia Pohl

saco-de-velho

Subarbusto

Allamanda sp.

----------

Arbusto

Apocynaceae sp.

----------

Liana

Aspidosperma cuspa (Kunth) S. F. Blake
FAMÍLIA/ ESPÉCIE

Aspidosperma cf. subincanum Mart. ex DC.

Pa u - p e re i ra ,
Árvore
peroba
N O M E
HÁBITO
POPULAR
Peroba

Árvore

C a m p o
Salles, AEH et al. 3911
rupestre
c e r r a d o
sensu stricto/
cerradão
semidecíduo
Savana Parque

Fonseca, ML; Oliveira,
FCA; Silva Filho, AP &
Olveira, VC. 5960
Fonseca,ML et al.
6312
Cerrado stricto E.R.Santos 335 &
sensu
C.B.Pereira
C e r r a d ã o , C.B.Pereira
538;
ﬂoresta
de Pereira,
BAS
&
galeria
Alvarenga, D. 3638
COLETOR/ Nº DA COLETA
HABITAT
Oliveira,

Resquício
Marocollo,
de
ﬂoresta
Parente,
HM
estacional

Fonseca, JS. 2173

FCA;
JF;
&

E. R. Santos. 964; Oliveira,

Aspidosperma macrcarpon Mart.

Pau-pereira

Árvore

Cerrado stricto FCA; Marocollo, JF;
Parente, HM & Fonseca,
sensu
JS. 2110

Aspidosperma nobile Müll. Arg.

----------

Árvore

E.R.Santos
882,
& C.B.Pereira;
Cerrado stricto 971
548 &
s e n s u , á r e a H.L.Lemos
a n t ro p i za d a , H .V. M . P a r e n t e ;
cerradão
Fonseca, ML et al.
6236

Aspidosperma sp.

Pau-pereira

Arvoreta

Cerrado stricto
E. R. Santos 1190
sensu

Aspidosperma pyrifolium Mart.

----------

Árvore

F l o r e s t a
Pereira, BAS. 3416
estacional

Aspidosperma tomentosum Mart.

Pau-pereira

Árvore

Cerrado

Catharanthus roseas (L.) G. Don.

----------

Arbusto

Cerrado

Hancornia speciosa Gomes

Mangaba

Árvore
arvoreta

Guimarães, LL et al. 82
Muniz, CP. 02

E.R.Santos
638,
965,1268 & C.B.Pereira;

ou C e r r a d ã o ,
Guimarães,
LL;
cerrado
Mendonça, RC; Oliveira,
FCAO; Cardoso, E. 20

Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel

Pau-de-leite

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Arbusto
árvore
E

120

HÁBITO

Cerrado ralo,
c e r ra d o,
Fonseca, ML et al.
ou f l o r e s t a
6057; Oliveira, FC et
estacional
al. 1286
semidecidual
aluvial
HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Himatanthus
Woodson

obovatus

(Müll.

Arg.)

Tiborna-doÁrvore
cerrado, pauarbusto
de-leite

Mata
ciliar,
mata
de
ou galeria, cerrado
a nt ro p i za d o,
cerrado stricto
sensu, cerrado

E.R.Santos
10
&
H .V. M . P a r e n t e ;
C.B.Pereira
87,719;
E.R.Santos 195, 256,
332, 719, 882, 878, &
C.B.Pereira; Mendonça,
RC et al. 6198; Fonseca,
ML et al. 6537; R. F.
Haidar 264 & M. Q.
Matos; C.R.S. Anjos 11;
H.V.M. Parente; Oliveira,

FCA; Marocollo, JF;
Parente, HM & Fonseca,
JS. 1970, 2046

Himatanthus sp.

Árvore semiCerradão
cióﬁta

Pau-de-leite

Oliveira, FCA et al.
1685, 6277, 1685

Himatanthus sucuuba (Spruce ex Mull. T i b o r n a - d a Árvore
Arg.) Woodson
mata

Mata de galeria

Odontadenia cf. nitida (Vahl.) Müll. Arg.

Cerrado

----------

Trepadeira

Odontadenia lutea (Vell.) Marckgraf

Flor-de-veado

Cerrado stricto
L i a n a ,
sensu, cerrado,
subarbusto ou
campo
sujo,
arbusto
cerrado ralo

Prestonia sp1

----------

Liana

Mata de galeria

Prestonia sp2

----------

Liana

Mata de galeria

Rhodocalyx sp.

----------

Erva

Secondatia densiﬂora A. DC.

----------

Trepadeira

Tabernaemontana sp.

----------

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

E

E.R.Santos
C.B.Pereira

810

&

Fonseca, ML et al.
6237
E.R.Santos 1547,1270
& C.B.Pereira 374;
Oliveira, FCA et al.
1545; Fonseca, ML et
al. 6079, 6067, 6227
E.R.Santos 374 &
C.B.Pereira
E.R.Santos
C.B.Pereira

578

&

C a m p o
Salles, AEH et al. 3340
rupestre
Oliveira, FCA et al.
Cerradão
1387
Mendonça, RC et al.

Arbusto

Campo
murundu

de 6158;

HÁBITO

HABITAT

Arbusto

H.V.M.Parente,
32
& E.R.Santos
747
Mata paludosa & C.B.Pereira; R.F.
Haidar 301 & M.Q.
Matos

Herbácea

Cerrado stricto E.R.Santos 209,1023
sensu
& C.B.Pereira

Oliveira, FCA;
Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2336

COLETOR/
COLETA

Nº

DA

AQUIFOLIACEAE

Ilex aﬃnis Gardner
ARACEAE
Dracontium sp.

----------

Anthurium croatii Madison.

----------

Herbácea

E.R.Santos
Mata de galeria H.V.M.Parente
C.B. Pereira

Anthurium sp.

---------

Herbácea

Mata de galeria E. R. Santos 1263

121

&
48;

E.R.Santos
473,
832, 906,1123
&
Mata de galeria
C.B.Pereira
832;
Santos W. Ferreira & C
Mata de galeria
E. R. Santos 977,1002
alagavel

Spathiphyllum gardneri Schott

----------

Herbácea

Spathiphyllum sp.

----------

Herbácea

Taccarum sp.

----------

Herbácea

Mata de galeria E. R. Santos 1241

Urospatha sagittifolia (Rudge) Schott.

----------

Herbácea

Mata paludosa

Philodendron sp.

----------

Erva

Floresta
galeria

Philodendron acutatum Schott

Imbé

Herbácea
Mata de galeria ---------himiepiﬁta

Philodendron sp.

----------

Herbácea

Mata de galeria E. R. Santos 1156,1189

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Árvore

Mata ciliar

R. F. Haidar 295 & M.
Q. Matos

E

E.R.Santos 750
&
C.B.Pereira
Oliveira,
FCA;
de Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2318

ARALIACEAE

Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. &
---------Planchon

Scheﬄera morototoni (Aubl.) Maguire,
Mandiocão
Steyerm. & Frodin

Árvore

Cerradão

Arvoreta,
Scheﬄera vinosa (Cham. & Schltdl.) Frodin
Mandioquinha árvore
ou Cerrado
& Fiaschi
arbusto
ARECACEAE

Oliveira, FCA et al. 1689;
Pereira, BAS & Alvarenga,
D 3579; Marocollo, JF;

Parente, HM & Fonseca,
JS. 2326

Oliveira, FCA et al. 1501,
1652; Fonseca, ML et al.
6468, 6487; Silva Filho,

AP & Barros, BS. 1931;
Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2044

Astrocaryum vulgare Mart

----------

Árvore

Mata de galeria ----------

Mauritia ﬂexuosa L. f.

Buriti

Herbácea

Mata de galeria

E.R.Santos 788
C.B.Pereira

&

Mauritiella armata (Mart.) Burret

Buritirana

Liana

Vereda

E.R.Santos 327
C.B.Pereira

&

Oenocarpus distichus Mart.

Bacaba

Liana

Mata de galeria

E.R.Santos 196
C.B.Pereira

&

Syagrus comosa (Mart.) Mart.

Pa t i - d o Herbácea
cerrado

Mata de galeria

E.R.Santos
C.B.Pereira

&

Syagrus cocoides Mart.

Pati-da-mata

Syagrus petraea(Mart.) Becc.

156

C e r r a d o
E.R.Santos 264, 712 &
a nt ro p i za d o,
C.B.Pereira
campo cerrado
Palmeira
Fonseca, ML et al.
Vassoura, licuri
Cerrado ralo
acaule
6048

122

Herbácea

N O M
POPULAR

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

E

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia arcuata Mast.

----------

Holostylis reniformis Duch.

Chapéu-deHerbácea
couro

Cerrado

----------

Á r e a E.R.Santos
antropizada
C.B.Pereira

Herbácea

J. E. G. Lima 37
E.R.Santos 967
C.B.Pereira 788

&

ASCLEPIADACEAE
Asclepiadaceae sp.

Herbácea

Funastrum sp.

Herbácea

Nephradenia acerosa Decne
ASTERACEAE
Acanthospermum australe (Loeﬂ.)
Kuntze

Herbácea

Achyrocline satureioides (Lam.) DC.

O.

----------

Herbácea

----------

Subarbusto

353

&

Á r e a E.R.Santos 354 &
antropizada
C.B.Pereira 196
Guimarães, LL et al.
Vereda
115
Cerradão, beira E.R.Santos 386, 1050
de estrada
& C.B.Pereira
Amaral, AG; Eugênio.
Mata de galeria CUO & Munhoz, CBR.
40

Albertinia brailiensis Spreng. = vernonia
---------brasiliensis (Spreng.)Less.)

Herbácea

Cerrado stricto E.R.Santos
463 &
sensu
C.B.Pereira 344

Aspilia foliaceae (Spreng) Baker

Herbácea

Cerrado

Aspilia sp.

----------

----------

Herbácea

Área antrópica,
mata
de
galeria
V e r e d a /
cerrado
Campo sujo

Subarbusto

Campo sujo

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

----------

Oliveira, FCA et al.
2295

Herbácea

Ayapana amygdalina (Lam.) R.M. King & H.
---------Rob.
Baccharis gracilis DC.
----------

Arbusto

Baccharis subdentata DC.

----------

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Chresta SP

----------

Subarbusto

Chresta sphaerocephala DC

----------

Herbácea

Chromolaena sp.

----------

Arbusto

E

Chromolaena cf. laevigata (Lam.) R.M.
---------King & H. Rob.

Arbusto

123

Aparecida da Silva,
M; Pereira, BAS &
Alvarenga, D. 3387
E.R.Santos
700,
728, & C.B.Pereira ;
C.B.Pereira 58,712.
Fonseca, ML et al.
6142
Aparecida da Silva,
M.6209
Aparecida da Silva, M.
& Pinheiro, FC. 6984

C e r r a d o C. B. Pereira & E. R.
antropizado
Santos 583
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Cerrado ralo
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 1949,
2263
Aparecida da Silva, M.
Vereda
6320

Cerrado stricto
sensu,
mata
ou
de
galeria,
cerradão
antropizado

E.R.Santos
371,
397,
424,
625,
885 & C.B.Pereira
350,
E.R.Santos;
C.B.Pereira
49
H .V. M . P a r e n t e
&
H.L.Lemos.
C.B.Pereira 55.
E.R.Santos 315, 460,
720 & C.B.Pereira.
C.B.Pereira,
14,
386,444.
E.R.Santos 350,967 &
C.B.Pereira

Chromolaena squalida (DC.) R. M. King &
---------H. Rob

Arbusto
herbácea

Cosmos caudatus Kunth =Bidens caudata
Picão
(Kunth.) Sch. Bip.

Á r v o r e , C e r ra d o,
arvoreta ou cerrado stricto
arbusto
sensu

Erechtites hieraciifoliusm (L. ) Raf. ex DC.

----------

Herbácea

Eclipta alba (L.) Hassk.

----------

Cerradão,
c e r r a d o
Herbácea ou
E.R.Santos 188, 325,
a nt ro p i za d o,
subarbusto
711 & C.B.Pereira 353
borda
de
buritizal

Emilia sonchifolia (L.) DC.

Serralha

Herbácea

Cerrado

Gochnatia barrosii Cabrera

----------

Arbusto

Cerrado

Ichthyothere sp.

----------

Subarbusto

Cerradão

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

NOME POPULAR HÁBITO

HABITAT

Ichthyothere hirsuta Gardner.

----------

Árvore

Cerradão

Ichthyothere integrifolia(DC.) Baker

----------

Herbácea

Campo
cerrado

Ichthyothere latifolia Baker

----------

Arbusto

Vereda

Fonseca, ML et al.
6507, 6140

Subarbusto

Cerrado

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2002

Subarbusto

Cerrado beira 6490; Oliviera, FCA;
Marocollo, JF; Parente,
de morro

Lepidaploa sp.

----------

Cerradão

E.R.Santos 625 &
C.B.Pereira700,728
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2368
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2206
COLETOR/ Nº DA COLETA

E.R.Santos 344,711 &
C.B.Pereira 188
sujo/ Aparecida da Silva, M.
6201

Fonseca,

Lepidaploa aurea (Mont. ex DC) H. Rob.

----------

ML

et

al.

HM & Fonseca, JS. 2423

Fonseca,

Lepidaploa nitens (Gardner) H. Rob. (= Vernonia
---------nitens Gardner)

Lessingianthus ammophilus (Gardner) H. Rob.

Subarbusto

ML

et

al.

Cerrado sensu 6134; Oliveira, FCA;
Marocollo, JF; Parente,
stricto
HM & Fonseca, JS. 2001

----------

Lessigianthus durus (Mart. ex. DC.) H. Rob ----------

124

Arbusto

Cerrado

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 1986

Subarbusto

Campo sujo

Aparecida da Silva, M.
6190, Fonseca, ML et
al. 5966

Mikania cordifolia (L.f.) Willd.

----------

Pectis brevipedunculata (Gardner) Sch. Bip. ---------FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker

----------

E

Herbácea

E.R.Santos
802
Mata de galeria &
C.B.Pereira;
H.V.M.Parente 42.

Liana

Cerrado

E. R. Santos
&
C . B . P e r e i r a
30,354,454

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Herbácea

Mata de galeria

C.R.S. Anjos 18; E. R.
Santos & C. B. Pereira
444, 460,720

Plagiocheilus cf. tanacetoides Haenke ex
---------DC.

Herbácea

Praxelis kleinioides (Kunth) Sch. Bip.

Herbácea

----------

Mata
ciliar
Guimarães, LL et al. 69
semidecidua
Aparecida da Silva, M.
Cerrado
6546
V e r e d a ,
Fonseca, ML et al.
c e r ra d o,
6060, 6131
cerrado ralo

Pseudobrickellia brasiliensis (Spreng.) R.M.
---------king & H. Rob.

Subarbusto

Riencourtia oblongifolia Gardn.

----------

Subarbusto

Cerrado

Spilanthes nervosa Chodat.

----------

Herbácea

Campo limpo

Tridax procumbens L.

----------

Arbusto

Mata de galeria

Heringer, FP et al.
4219
Fonseca, ML et al.
1302
E.R.Santos 439, 453,625
& C.B.Pereira

Vernonia ferruginea Less.

Assa-peixe

Herbácea ou
arbusto

Cerrado

Tilesia baccata (L.) Pruski

Picão

Liana

Cerradão

E.R.Santos 442,885 &
C.B.Pereira 49,371, 397,
424, 493; Oliveira, FCA
et al. 1595; H. V. M.
Parente & H. L. Lemos;
F. C. Cruz
E.R.Santos 257, 771 &
C.B.Pereira 802; H. V. M.
Parente 42

Wunderlichia sp.
BALANOPHORACEAE

----------

Árvore

Cerrado/ vereda

Oliveira, FCA et al. 1480

Helosis cayennensis (Sw.) Spreng.

----------

Arbusto

Cerrado stricto
sensu

E.R.Santos
C.B.Pereira;
Anjos 18

Langsdorfﬁa hypogaea Mart.

---------NOME
POPULAR

Arbusto
HÁBITO

mata de galeria
alagavel
HABITAT

C. P. Munniz & F. M.
Domingues
COLETOR/ Nº DA
COLETA

Begonia

Árvore

Cerrado

E. R. Santos
&
C.B.Pereira 50,439, 453,
534

----------

Herbácea

Campo cerrado

E. R. Santos, 1058;
Santos W.Ferreira & C. B.
Pereira

FAMÍLIA/ ESPÉCIE
BEGONIACEAE
Begonia sp.

266
C. R

&
.S

BIGNONIACEAE
Adenoclymma sp.
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Anemopaegma glaucum Mart. ex DC.

Catuaba

Árvore

Cerrado, cerradão

E.R.Santos 840, 869 &
C.B.Pereira 442

Anemopoegma arvense (Vell.) Stellfeld ex de
Sousa.

Catuaba

Árvore

Cerradão

E.R.Santos
C.B.Pereira

Herbácea

Cerrado stricto
sensu

E. R. Santos & C. B.
Pereira 463,1549

Oliveira, FCA; Fonseca,
ML; Silva Filho, AP &
Barros, BS. 1915

Anemopaegma scabriusculum Mart. ex. DC.

380

&

Arrabidaea sp.

---------

Trepadeira

Floresta de
galeria alterada

Arrabidaea brachypoda (DC.) Bureau

----------

Árvore,
subarbusto ou
arbusto

Área antropizada, E.R.Santos
1097
&
savana parque,
C.B.Pereira; Guimarães,
cerradão
LL et al. 139

Arrabidaea sp.

----------

Árvore

Cerradão

E.R.Santos
870
&
C.B.Pereira; J. E. G. Lima
59

Cuspidaria ﬂoribunda (DC.) A. H. Gentry

----------

Trepadeira

Mata

Pereira,
BAS
Alvarenga, D. 2362

Cuspidaria laterifolia (Mart.) DC

&

E. R. Santos 1022,1113;
W. Ferreira; C. B. Pereira

Liana lenhosa

Fridericia cinnamomea (DC.) L. G. Lohmann

----------

Liana

Cerradão

E. R. Santos; C. B. Pereira
771

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

NOME
POPULAR

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA
COLETA

Fridericia platyphylla (Cham.) LG. Lohmann

----------

Arbusto

Savana Parque,
cerradão

Oliveira, FCA et al. 1658;
Guimarães, LL et al. 139;
E. R. Santos 993
E.R.Santos
373,
&
C.B.Pereira
534;
Oliveira, FCA et al. 1522;
Fonseca, ML et al. 6286;
Guimarães, LL et al. 81

Jacaranda brasiliana (Lam.) Pers.

Caroba, carobão

Arvoreta ou
árvore

Cerrado
antropizado,
cerradão, cerrado,
campo, cerrado
sensu stricto

Jacaranda praetermissa Sandwith.

----------

Arbusto

Campo cerrado
(cerrado ralo)

Mendonça, RC et al. 6256

Jacaranda sp.

----------

Arbusto

Cerrado sensu
stricto

R. F. Haidar 298; M. Q.
Matos

Macfadyena coymbosa Mart.

----------

Trepadeira

Oliveira,
FCA;
Borda de ﬂoresta
Marocollo, JF; Parente,
de galeria/pasto
HM & Fonseca, JS. 2156

Macfadyena unguis-cati (L.) A. H. Gentry

----------

Trepadeira

Floresta
estacional

Memora axillaris Burkart & K. Schum.
Tabebuia aurea (Manso) Benth. & Hook. f. ex S.
Moore.

----------

Arbusto

Cerrado

Caraíba

Árvore

Mata de galeria

126

Oliveira,
FCA;
Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2150
Fonseca, ML et al. 6114
E.R.Santos 246,840,869
& C.B.Pereira

Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standley.

Ipê-roxo

Árvore

Cerrado stricto
sensu, ﬂoresta
estacional
decidual
submontana

E.R.Santos
973 &
C.B.Pereira 380; Oliveira,
FCA et al. 1425
E.R.Santos 870, 943 &
Oliveira,
C.B.Pereira;

FCA; Marocollo, JF;
Parente, HM & Fonseca,
JS. 2359

Tabebuia ochracea (Cham.) Standley

ipê-amarelo

Árvore

Mata de galeria

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

NOME
POPULAR

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA
COLETA

Tabebuia serratifolia (Vahl) G. Nicholson

ipê-amarelo

Árvore

Cerrado stricto
sensu

E.R.Santos
C.B.Pereira

Cerrado, cerrado
antropizado

H.L.lemos
811
&
H . M . V. P a r e n t e ;
C.B.Pereira
39;373;
Fonseca, ML et al.
6268; Oliveira, FCA;

Zeyheria montana Mart.

Bolsa-de-pastor

Árvore

498

&

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS.
2243-B

Ipê-felpudo

Árvore

Floresta
estacional
semidecídua

Urucum

Árvore

Borda e ﬂoresta
de galeria/pasto

Oliveira,
FCA;
Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2160

Ceiba cf. samauma (Mart.) K. Schum.

Painera

Árvore

Cerradão
antropizado

E.R.Santos
C.B.Pereira

Eriotheca candolleana (K. Schum.) A. Robyns.

----------

Árvore

Cerradão

Mendonça, RC et al. 6251

Eriotheca cf. globosa (Aubl.) A. Robyns

----------

Herbácea

Cerradão
antropizado

E.R.Santos 135,943 &
C.B.Pereira

Eriotheca gracilipes (K. Schum.) A. Robyns.

Algodoeiro

Árvore

Mata de galeria

E.R.Santos
104 &
C.B.Pereira; C. R. S.
Anjos 15; H. V.M Parente
Guimarães, LL et al. 31,
41; C. R. S. Anjos 16; H.
V. M. Parente

Oliveira, FCA et al. 1519

Zeyheria tuberculosa(Vell.) Bureau

Pereira,
BAS
Alvarenga, D. 3627

&

BIXACEAE

Bixa olerana L.
BOMBACACEAE

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

Paineira

Árvore

Cerrado sensu
stricto, campo
cerrado, cerrado
ralo

Pseudobombax minimum Carv.-Sobr. & L.P.
Queiroz

----------

Arbusto áﬁlo

Cerrado, campo

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

NOME
POPULAR

HÁBITO

HABITAT

Emburuçu

Herbácea ou
arvoreta

Mata de galeria,
cerradão, ﬂoresta
estacional
decidual

Pseudobombax tomentosum (Mart. & Zucc.) A.
Robyns

893

&

COLETOR/ Nº DA
COLETA
E.R.Santos 226, 594,973
&
C.B.Pereira
498;
Oliveira, FCA et al. 1599,
1426

BORAGINACEAE

Cordia glabrata (Mart) A. DC.

Freijó

Liana ou árvore
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Cerradão,
cerrado, mata
mesoﬁtica

E.R.Santos
596 &
C.B.Pereira 868; Pereira,
BAS & Alvarenga, D.
3170; Fonseca, ML et al.
6230; H. L. Lemos; H. M.
V. Parente 811

Cordia alliodora (Ruiz & Pavon) Oken.

Freijó

Herbáceo

Mata de galeria,
cerradão

C. B. Pereira; E. R.
Santos 893

Cordia cf. nodosa

---------

Arvoreta

Mata ciliar

Oliveira, FCA;
Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS.
2486

Cordia polycephala ( Lam.) I.M. Johnst.

---------

Arbusto

Capoeira

Oliveira,
FCA;
Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2103
E.R.Santos 748, 824 &
C.B.Pereira; C.R.S.Anjos
29 & H.V.M.Parente;
Pereira,
BAS
&
Alvarenga, D. 3158

Cordia sellowiana Cham.

Freijó

Árvore

Mata paludosa,
mata de galeria,
mata mesoﬁtica

Cordia trichotoma(Vell.) Arráb. ex. Steud.

----------

Árvore

Cerrado

Oliveira, FCA et al. 1302;
F. P. R. de Jesus; J. de
Carvalho 257

Heliotropium ﬁliforme Lehm.

----------

Árvore

Floresta
estacional

----------

Heliotropium indicum L.

----------

Herbácea

Mata de galeria

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

NOME
POPULAR

HÁBITO

HABITAT

----------

Árvore

Floresta
estacional,
cerradão, mata
ciliar

Aechmea sp.

-----------

Herbácea

Campo cerrado

E. R. Santos 1120; Santos
W 16. Ferreira; C. B.
Pereira

Ananas ananassoides (Baker) L. B. Sm.

Ananás-deraposa

Árvore ou
arbusto

Mata de galeria,
cerrado

E.R.Santos
38
&
H . V. M . P a r e n t e ;
E.R.Santos
282
&
C.B.Pereira

Herbácea

Cerrado stricto
sensu

E. R. Santos 1183; C. B.
Pereira 1557

Herbácea

Cerrado stricto
sensu

----------

Oliveira, FCA et al. 1428

Tournefortia maculata Jacq.
BROMELIACEAE

Ananas sp.

Bromelia karatas L.

Croatá

C. B. Pereira; E. R. Santos
594
COLETOR/ Nº DA
COLETA
E.R.Santos 580,596 &
C.B.Pereira

Encholirion sp.

----------

Herbácea

Floresta
estacional
decidual
submontana

Pitcairnia sp.

----------

Erva

Cerrado

Oliveira,
FCA;
Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2425

Tillandsia sp.

----------

Herbácea

Solo pedregoso

E. R. Santos 1107; Santos
W. Ferreira; C. B. Pereira

----------

Erva

Campo úmido

Oliveira,
FCA;
Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2338

BURMANNIACEAE

Burmannia ﬂava Mart.
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Dictyostega sp.

----------

Herbácea

Mata de Galeria

G. C. Cavalcante 06

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

NOME
POPULAR

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA
COLETA

Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B. Gillett

Falsa-amburana,
cambão

Árvore

Floresta
estacional
semidecidual
aluvial

Guimarães, LL et al. 14

Protium sp.

breu

Arbusto

cerrado sensu
stricto

Fonseca, ML; Oliveira,
FCA; Silva Filho, AP &
Oliveira, VC. 6036

BURSERACEAE

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand.

Almescla, breu

Liana ou árvore

E.R.Santos
14,152,
243,748,824,971
&
C.B.Pereira;
Oliveira,
Mata de galeria,
FCA et al. 1369, 1341;
ﬂoresta estacional
Fonseca, ML et al. 6199;
decidual
C. R. S. Anjos 29; H. V.
M. Parente; Marocollo,

JF; & Fonseca, JS. 2312

Protium spruceanum (Benth.) Engler

Tetragastris altissima (Aubl.) Swart

B r e u ,
Árvore
almécega

AmesclaÁrvore
aroeira, breu

Cerradão,
f l o r e s t a
de
galeria,
f l o r e s t a
estacional
semidecidual
aluvial
Cerradão,
f l o r e s t a
de
galeria,
f l o r e s t a
estacional
semidecidual
a l u v i a l ,
cerradão

Fonseca, ML et al.
6216;
Mendonça,
RC et al. 6278;
Guimarães, LL et al.
07; R. F. Haidar 305;
M. Q. Matos
E.R.Santos
358
&
C.B.Pereira;
Oliveira,
FCA et al. 1567, 1632;
Fonseca, ML et al. 5939,
6202; Marocollo, JF;

Parente, HM & Fonseca,
JS. 2030

F l o r e s t a
e s t a c i o n a l E. R. Santos 569
semi-decidual

Trattinickia rhoifolia Willd.

---------

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

NOME POPULAR HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Tetragastris sp.

----------

Árvore

--------------

E. R. Santos 823; C. B.
Pereira

Cabomba furcata (Schult)

----------

Arbusto

Cerradão

CACTACEAE
Cereus sp.

E.R.Santos 696
C.B.Pereira

Mandacarú

Herbácea

Campo
murundu

Garapiá

E.R.Santos
401
C.B.Pereira;
Herbácea ou Cerrado stricto
C.B.Pereira
05,
arbusto
sensu, cerrado
21; Pereira, BAS &
Alvarenga, D 3587

Árvore

CABOMBACEAE

&

de Mendonça, RC et al.
6161

CAESALPINIACEAE

Apuleia leiocarpa (Vogel) J. F. Macbr.
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Bauhinia sp.

Arbusto

----------

Bauhinia acuruana Moric.

----------

Arvoreta

Bauhinia angulicaulis Harms

----------

Arbusto

Bauhinia bombaciﬂora Ducke.

----------

Bauhinia brevipes Vogel

----------

Bauhinia burchellii Benth.

----------

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

NOME POPULAR HÁBITO

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 1954,
1972, 2309, 2027,
2167

Campo sujo

Cerrado denso

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2238

Oliveira, FCA et al.
1593
C e r r a d o , Fonseca, ML et al.
Arbusto
mancha
de 6146; Oliveira, FCA et
cerradão
al. 1526
C e r r a d o
típico, ﬂoresta
Arbusto,
Fonseca, ML et al.
de
galeria,
árvore
ou
6360, 5944; Oliveira,
cerradão,
FCA et al. 1509
arvoreta
cerrado sensu
stricto
Cerrado típico,
Fonseca, ML et al.
Arvoreta ou
ﬂoresta
de
árvore
6359, 6361
galeria
Cerrado

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Fonseca,
ML
et
al.
6247,
6261;
Mendonça, RC et al.
6246; Oliveira, FCA et
al. 1571; Guimarães,
LL et al. 78
Fonseca, ML et al.
6226, 6168
Fonseca, ML et al.
6444
E.R.Santos 381, 419 &
C.B.Pereira

Bauhinia cupulata Benth.

----------

Arbusto

Floresta
de
galeria estreita,
mata
ciliar,
campo, cerrado

Bauhinia curvula Benth.

----------

Arbusto

Cerrado

Bauhinia dubia G. Don

----------

Arbusto

Cerrado típico

Bauhinia glabra Jacq.

Miroró

Arbusto

Cerrado
F l o r e s t a
e s t a c i o n a l Oliveira, FCA et al.
semidecidual 1739
aluvial alterada

Bauhinia mollis (Bong.) D. Dietr.

Bauhinia platypetala Benth.

Árvore
Arbusto
árvore

Miroró

Bauhinia pulchella Benth.

Arbusto

ou

Mata de galeria
Campo
cerrado
cerrado

E.R.Santos 409, 887 &
C.B.Pereira

sujo, Fonseca, ML et al. 6089,
6153; Oliveira, FCA;
ralo, Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2007

Bauhinia rufa (Bong.) Steud.

---------

Arvoreta

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Cerrado denso
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2249

Bauhinia sp1

Miroró

Arvoreta

Mata de galeria C.B.Pereira 369
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E.R.Santos 431
C.B.Pereira
E.R.Santos 912
C.B.Pereira

&

Bauhinia sp2

Miroró

Arbusto

Mata de galeria

Bauhinia sp3

Miroró

Árvore

Cerradão

Bauhinia sp4

Miroró

Árvore

Cerrado stricto E.R.Santos 764
sensu
C.B.Pereira

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Bauhinia sp5

Miroró

Árvore

Cerrado

C.B.Soares 1047 &
A.G.Azevedo

E

Bauhinia sp7

Miroró

Bauhinia sp8

Miroró

Cerradão,
cerrado, mata
Árvore
ou de
galeria,
arbusto
c e r r a d o
a r e n o s o
antropizado
C e r r a d o
Arbusto
ou
stricto sensu,
herbácea
cerradão
Herbácea
Mata ciliar

Bauhinia sp9

Miroró

Herbácea

Bauhinia sp10

Miroró

Árvore

Bauhinia sp. nov. 1.

----------

Arbusto

Bauhinia ungulata L.

----------

Arbusto

Caesalpinia sp.

-----------

Árvore

Campsiandra comosa Benth

------------

Árvore

Bauhinia sp6

Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad ex DC.
FAMÍLIA/ ESPÉCIE

Cenostigma gardnerianum Tul.

Miroró

Chuva-de-ouro
N O M
POPULAR

E

Árvore
HÁBITO

caneleiro,
Arbusto
maraximbé
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Cerradão

&
&

E.R.Santos 198, 370,
602, 637 & C.B.Pereira;
C.B.Pereira 84
E.R.Santos
441,
928, & C.B.Pereira;
C.B.Pereira 20
C.B.Pereira 367
H.V.M.Parente 12

Mata
de
E.R.Santos 159, 290,
g a l e r i a ,
901 & C.B.Pereira
cerradão
Fonseca, ML et al.
Cerrado ralo,
6063, 6126; Oliveira,
cerrado
FCA et al. 1498
F l o r e s t a
Oliveira, FCA et al.
de
galeria,
1568, 1525, 1529;
c e r ra d o,
Fonseca, ML et al.
cerradão,
6149, 6163, 6212,
vereda, savana
6008, 6232, 6535;
p a r q u e ,
Mendonça, RC et al.
c e r r a d o
6169
fechado
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Pasto
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2181
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Mata ciliar
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2488
Floresta
de Pereira,
BAS
&
galeria
Alvarenga, D. 3636
HABITAT

Cerrado
stricto

COLETOR/ Nº DA COLETA

Fonseca, ML; Oliveira,
FCA;
Silva
Filho,
AP & Oliveira, VC.
sensu
6038;
Marocollo,
JF; Parente, HM &
Fonseca, JS. 1964,
2235

Cenostigma macrophyllum Tul.

Chamaecrista sp.

Quebra-facão,
Árvore
marxibé,
arbusto
caneleiro

----------

Subarbusto

Chamaecrista basifolia (Vogel) H.S. Irwin &
---------Barneby
Chamaecrista cf. diphylla (L.) Greene

Subarbusto

----------

Árvore

Chamaecrista conferta (Benth.) H.S. Irwin
---------& Barneby
Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip

Chamaecrista ﬂexuosa (L.) Greene

Subarbusto

----------

Subarbusto

Cerradão
a nt ro p i za d o,
mata
de
ou
galeria, cerrado
típico, campo
sujo, cerrado
ralo

Oliveira,
FCA;
Cerrado ralo/ Marocollo,
JF;
borda de brejo Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 1943
Cerrado sensu Fonseca, ML et al.
stricto
5970
Cerradão
E.R.Santos 181, 314,
a nt ro p i za d o,
670, 939 & C.B.Pereira;
c e r ra d o,
C.B.Pereira 90
cerrado denso,
Fonseca, ML et al.
Cerrado
6156
C e r ra d o,
cerrado ralo,
campo
sujo,
vereda

Fonseca, ML et al. 6117;
Oliveira, FCA et al. 1492,
1831, 1750; Marocollo,

JF; Parente, HM
Fonseca, JS. 2031

&

E.R.Santos 264, 312, 436,
Cerrado stricto 752, 764 & C.B.Pereira;
H.V.M.Parente
25;
Árvore
ou sensu, campo Fonseca, ML et al.
subarbusto
c e r r a d o , 5995; Oliveira, FCA;

----------

vereda

Chamaecrista kunthiana (Schltdl. & Cham.)
---------H.S. Irwin & Barneby
N O M
FAMÍLIA/ ESPÉCIE
POPULAR

E.R.Santos 115, 143,
733 & C.B.Pereira;
Fonseca, ML et al.
6436; Oliveira, FCA et
al. 1486, 1796, 1786

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2047

Herbácea

Vereda

Fonseca, ML et al.
6016

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Subarbusto

Floresta
galeria

Chamaecrista ramosa (Vogel) H.S. Irwin &
---------Barneby

Subarbusto

C a m p o
inundável,
c e r ra d o,
vereda

;Chamaecrista orbiculata (Benth.) H. S.
Pataca
Irwin & Barneby.

Árvore

C e r r a d ã o E.R.Santos 839
antropizado
C.B.Pereira

Chamaecrista planaltoana (Harms) H.S.
---------Irwin & Barneby

Arbusto

Cerrado

Chamaecrista nictitans (L.) Greene

E

Olveira,

----------

Chamaecrista trichopoda (Benth.) Britton
---------& Rose ex Britton & Killip

Chamaecrista viscosa Kunth

Herbácea

----------

Arbusto
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Cerrado típico

Cerrado

FCA;
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2420

de Marocollo,

Oliveira, FCA et al. 1649;
Fonseca, ML et al. 6130;

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2032,
2357

&

Oliveira, FCA et al.
1552
Fonseca, ML et al.
6439; Oliveira, FCA;

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2146

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 1971

Capaifera sp.

Copaíba, pauArbusto
d’óleo.

Copaifera depilis depilis

----------

Copaifera langsdorﬃi Desf.

Arbusto

Pau d’óleo

Copaifera martii Hayne var rigida (Benth.)
---------Ducke
FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Davilla aymardii Fraga.

----------

Dimorphandra gardneriana Tul.

E

Faveiro

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
C e r r a d o
Parente,
HM
&
rupestre
Fonseca, JS. 2272-A,
2367
C a m p o
c e r r a d o , Guimarães, LL et al.
cerrado ralo, 102
vereda

E.R.Santos 1014, 1074
& C.B.Pereira; Oliveira,

Arbusto

Mata de galeria FCA;

Arbusto

Savana parque

Oliveira, FCA et al.
1695

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Arbusto

Cerrado
stricto

Árvore

Marocollo, JF;
Parente, HM & Fonseca,
JS. 2018

sensu Fonseca, ML et al.

6032

E.R.Santos 527, 900, 979
& C.B.Pereira; C.B.Pereira
12, 52; Fonseca, ML et
al. 6365, 6465, 6344,
6278,6522, 6373, 6395;
Oliveira, FCA et al. 1782,
1799 Guimarães, LL et
al. 92; Silva Filho, AP

Mata
de
galeria, mata
seca, cerrado,
cerradão,
cerrado típico & Oliveira, VC. 6041;

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 1967,
2120, 2124

Hymenaea sp.

Jatobá

Arvoreta

Hymenaea courbaril L.

J a t o b á - d a - Arbusto
mata
herbácea

Hymenaea maranhensis Lee & Langenh.

Árvore

Hymenaea stignocarpa Mart. ex Hayne

Jatobá

N O M
POPULAR

E.R.Santos 346, 418 &
C.B.Pereira; Guimarães,
ou C e r r a d o ,
LL et al. 99; Oliveira, FCA;

cerradão

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2380

Arbusto

C e r r a d o E.R.Santos
467
stricto sensu, &
C.B.Pereira;
cerradão
C.B.Pereira 19

Árvore

Á r e a
a n t ro p i za d a ,
cerradão,
cerrado

Árvore

Floresta
galeria

HÁBITO

HABITAT

Guimarães, LL et al.
58; Fonseca, ML et al.
6167; Oliveira, FCA;

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2364

Oliveira,

Martiodendron mediterraneum (Mart. ex
---------Benth.) R. Koeppen

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Cerrado denso
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2237

E
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FCA;
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2386

de Marocollo,

COLETOR/ Nº DA COLETA

Phanera glabra Jacq.

----------

Trepadeira

Mata
ciliar Mendonça, RC et al.
semidecidua
6221

Phanera outimouta (Aubl.) L.P. Queiroz

----------

Trepadeira

Mata ciliar

Mendonça, RC et al.
6243

Cerrado

E.R.Santos 332, 416 &
C.B.Pereira; Oliveira,
FCA et al. 1600, 1432,
1611, 1837; Fonseca,
ML et al. 6510, 6543

Sclerolobium aureum (Tul.) Benth. [=
Tatarema
Tachigali aurea Tul.]

Arbusto

Sclerolobium paniculatum Vogel.

Cachamorra

Senna sp.

-----------

Senna alata (L.) Roxb.

Mata-pasto

Senna cana (Nees & Mart.) H. S. Irwin &
São-joão
Barneby

Senna corifolia (Benth.) I. & B. var corifolia ----------

Senna reticulata (Willd.) H.S Irwin & Barneby

----------

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Mata
de E.R.Santos 368, 1053
galeria, cerrado & C.B.Pereira
Guimarães,
LL;
Mendonça,
RC;
Oliveira,
FCAO;
Cardoso,
E.
96;
Trepadeira
Cerradão
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 1983,
2370
C e r ra d o,
c e r r a d o
p e d r e g o s o , E.R.Santos 117, 157,
Árvore
c e r r a d o 261, 716 & C.B.Pereira;
a nt ro p i za d o, C.B.Pereira, 82
cerrado stricto
sensu
Cerradão,
E.R.Santos 481, 492,
cerrado stricto
Árvore
ou
525, 925 & C.B.Pereira
sensu, campo
06; Fonseca, ML et al.
arbusto
sujo, cerrado
6082
ralo
Aparecida da Silva, M
Arbusto
Cerrado
& Nunes de Jesus, G.
2947
Oliveira,
FCA;
Mata
ciliar/
Marocollo,
JF;
Arbusto
f l o r e s t a
Parente,
HM
&
estacional
Fonseca, JS. 2070
Arbusto

E

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA
E.R.Santos
729
&
C.B.Pereira; Fonseca, ML
de
et al. 6043; Oliveira, FCA;

Senna rugosa (G. Don.) H. S. Irwin & C a b o - v e r d e , Herbácea ou Mata
Barneby
fedegoso
arbusto
galeria, cerrado Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2133

Senna silvestris (Vell.) H. S. Irwin & barneby. ----------

Herbácea

Senna sp.

----------

----------
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E.R.Santos
763
&
C.B.Pereira;
Área de várzea H.V.M.Parente
11;
Oliveira, FCA et al.
1570
-------------------

Senna velutina (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Tachigali aurea Tul.

Arbusto

Borrão

Árvore

Tachigali rubiginosa (Mart. ex. Tul.)
Carvoeiro
Oliveira-Filho

Árvore

Tachigali subvelutina (Benth.) Oliveira –
Carvoeiro
Filho

Árvore

Savana parque,
cerrado típico,
c e r ra d o,
cerradão,
cerrado denso,
campo

Oliveira, FCA et al.
1691,
1722,
1836,
1437; Fonseca, ML et al.
6364, 6458, 6331, 6541,
6512; Oliveira, FCA;

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2005

Oliveira,
FCA;
Fonseca, ML; Silva
Filho, AP & Barros,
Cerrado
BS. 1851; Marocollo,
JF; Parente, HM &
Fonseca, JS. 1981
Oliveira, FCA et al.
Cerrado típico, 1781, 1553, 1812;
cerradão
Fonseca, ML et al.
6389
Oliveira, FCA et al. 1575,
1376; Guimarães, LL et
Cerrado alto, al. 106; Fonseca, ML et al.
campo cerrado 6173, 6267; Mendonça,
RC et al. 6199; Silva Filho,

AP & Oliveira, VC. 6039

Tachigali vulgaris L.F. Gomes da Silva &
H.C. Lima (=Sclerolobium paniculatum var. Carvoeiro
subvelutinum Benth.)

Árvore

Floresta
de
Oliveira, FCA et al
galeria estreita,
1375
cerrado denso

HÁBITO

HABITAT

CAMPANULACEAE
FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

E

Centropogon cornutus (L.) Druce.

----------

Árvore

Mata de galeria

Pratia sp.

----------

Árvore

Mata de galeria

Caryocar brasiliense Cambess.

Pequi

Árvore

Caryocar coriaceum Wittm.

Pequi

Árvore

CARYOCARACEAE

CARYOPHYLLACEAE
Polycarpaea corymbosa (L.) Lam.

Embaúba

E.R.Santos 516, 902, 947
& C.B.Pereira; Oliveira,

FCA;
Marocollo,JF;
Parente, HM & Fonseca,
JS. 2079

E.R.Santos
C.B.Pereira

941 &

E.R.Santos
103 &
Mata de galeria
C.B.Pereira
Cerrado alto,
Oliveira, FCA et al.
campo, cerrado
1576, 1453, 1534
típico

Herbácea

Cerrado ralo

Árvore

Vereda

CECROPIACEAE
Cecropia sp.

COLETOR/ Nº DA COLETA

Fonseca, ML et al 6050;
Oliveira,
FCA
2293;

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 1947,
2127

Fonseca, ML; Oliveira,
FCA; Silva Filho, AP &
Oliveira, VC. 6003
E.R.Santos & C.B.Pereira;

Cecropia pachystachya Trécul

----------

Árvore

Pastagem

----------

Árvore

----------

CELASTRACEAE
Maytenus rigida Mart.
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Oliveira, FCA; Marocollo,
JF; Parente, HM &
Fonseca, JS. 2072

Pereira,
BAS
&
Alvarenga, D. 3570

CHRYSOBALANACEAE
Arvoreta

transição entre Fonseca, ML; Oliveira,
cerrado
e FCA; Silva Filho, AP &
vereda
Oliveira, VC. 6001

HÁBITO

HABITAT

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

Arbusto

Cerrado

Exellodendron cordatum (Hook. f.) Prance

Arbusto

Cerrado

Couepia sp.

Oiti

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Hirtella ciliata Mart. & Zucc.

E

----------

----------

Arbusto

Árvore
arbusto

Cerradão

ou

COLETOR/ Nº DA COLETA

Fonseca, ML et al.
6099, 6040
Fonseca, ML et al.
6488
Oliveira, FCA et al. 1378;
Pereira, BAS & Alvarenga,
D. 3566; Marocollo, JF;

Parente, HM & Fonseca,
JS. 1948

E.R.Santos 665, 674 &
C.B.Pereira; Mendonça,
RC
et
al.
6145;

Hirtella glandulosa Spreng.

Pau-pombo

Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance

M u c u r a n a - Árvore
azeitona
arbusto

Licania sp1

----------

Arbusto

Licania sp2

----------

Árvore

Licania sp3

----------

Arbusto

Parinari obtusifolia Hook. f.

Fruta-de-ema

Subarbusto

Clusia sp.

----------

Trepadeira

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

NOME POPULAR HÁBITO

HABITAT

Coraipa densifolia Mart. ssp densifolia

----------

F l o r e s t a
e s t a c i o n a l Oliveira, FCA et al.
s e m i d e c i d u a l 1631
aluvial

Garcinia brasiliensis Mart.
(Mart.) Planch & Triana]

----------

CLUSIACEAE

[=Rheedia

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc.

Árvore

Cerrado

Oliveira,FCA; Marocollo,
JF;
Parente,HM
&
Fonseca, JS. 2457

Cerradão,
ou f l o r e s t a
estacional
semidecidual

Oliveira,
FCA
et
al.
1292,
1674;
Mendonça, RC et al.
6179
C.B.Pereira,
Cerrado stricto
E.R.Santos & C.R.Brito
sensu
606
G.C.Cavalcante 361 &
Mata ciliar
C.B.Pereira
Cerrado stricto E.R.Santos
464 &
sensu
C.B.Pereira
Campo sujo, Fonseca, ML et al.
cerrado ralo, 6077; Aparecida da
Silva, M. 6639
cerrado
Floresta
de
Guimarães, LL et al. 61
galeria estreita
COLETOR/ Nº DA COLETA

F l o r e s t a
Arvoreta
Mendonça, RC et al.
estacional
helióﬁla
6153
semidecidual
E.R.Santos 520 &
Herbácea ou
Cerrado
C.B.Pereira; Fonseca,
arbusto
ML et al. 6108

Pau-santo
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Kielmeyera lathrophyton Mart.

Kielmeyera lathrophyton Saddi

Pau-santo

Árvore

Pau-santo

Árvore

Oliveira, FCA; Fonseca,
ML; Silva Filho, AP &
Barros, BS. 1866

Cerrado
Mata
de
galeria, cerrado
típico

c e r r a d o
sensu stricto/
Subarbusto
cerradão
semidecíduo
A r b u s t o
Mata de galeria
escandente
Árvore
Cerrado
C e r ra d o,
cerradão, mata
Árvore
ou
de
galeria,
arbusto
cerrado stricto
sensu

Kielmeyera rosea (Spreng) Mart.

---------

Kielmeyera rubriﬂora Camb.

----------

Kielmeyera speciosa A. St.-Hil.

Pau-santo

Platonia insignis Mart.

Bacuri

Rheedia gardneriana Planch. & Triana

----------

Árvore

Cerrado

Vismia baccifera (L.) Triana & Planch.

Lacre

Árvore

Floresta
galeria

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

HÁBITO

HABITAT

Vismia cf. brasiliensis Choisy

----------

E

A r b u s t o Mata
escandente
galeria

Vismia cf. latifolia (Aubl.) Choisy

Lacre

Árvore

Vismia decipiens Cham. & Schltdl.

----------

Arbusto

Vismia guianensis (Aubl.) Choisy

----------

Árvore
arbusto

COCHLOSPERMACEAE
Cochlospermum regium (Mart. & Schrank.)
Árvore
Algodão-bravo
Pilger.
arbusto

Fonseca, ML; Oliveira,
FCA; Silva Filho, AP &
Oliveira, VC. 5954
E.R.Santos 378, 424,
501 & C.B.Pereira
Fonseca, ML et al.
6120
E.R.Santos 528, 567,
623, 924 & C.B.Pereira;
E . R . S a n t o s ,
H.V.M.Parente 05

COLETOR/ Nº DA COLETA

de E.R.Santos
C.B.Pereira

914

&

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Vereda
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2080
Oliveira, FCA et al.
Cerradão
1390
E.R.Santos 304, 345,
Mata
de
ou
740 & C.B.Pereira;
g a l e r i a ,
G.C.Cavalcante 361 &
cerradão
C.B.Pereira
Mata
de
g a l e r i a ,
ou
cerradão,
c e r ra d o,
cerrado típico

Mata
de
galeria, mata
ciliar, cerrado,
Mirindiba, piá- Herbácea ou c e r r a d o
banheira
árvore
rupestre,
ﬂoresta
de
galeria, campo
de murundu
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Silva Filho, AP & Barros,
BS. 1867

E.R.Santos
413 &
C.B.Pereira
Oliveira,
FCA;
JF;
de Marocollo,
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2059

COMBRETACEAE

Buchenavia tomentosa Eichler.

E.R.Santos
736
&
C.B.Pereira; Oliveira, FCA
et al. 1801; Fonseca, ML;

E.R.Santos 248, 382 &
C.B.Pereira; Fonseca, ML
et al. 6164, 6185; Oliveira,
FCA et al. 1454, 1604;

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2307

E.R.Santos
356 &
C.B.Pereira; C.B.Pereira
77; Fonseca, ML et al.
6228, 6280; Oliveira,
FCA et al. 1677, 1721;
Guimarães, LL et al. 60;
Mendonça, RC et al. 6162,
6216; Marocollo, JF;

Parente HM & Fonseca,
JS. 2315

Combretum cf. melliﬂuum Eichler

F l o r e s t a
T r e p a d e i r a e s t a c i o n a l Oliveira, FCA et al.
helióﬁla
semidecidual 1283
aluvial

----------

Fonseca, ML et al. 5947,
6116; Oliveira, FCA et
C e r r a d o al. 1798; Marocollo, JF;

Combretum discolor Taub.

----------

Arbusto

sensu stricto, Parente, HM & Fonseca,
c e r r a d ã o , JS. 2194, 2437; Silva
cerrado típico Filho, AP & Barros, BS.
1853

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

Combretum duarteanum Camb.

N O M
POPULAR

E

HÁBITO

HABITAT

E.R.Santos
69,
564,
621, 673 & C.B.Pereira;
Cerrado, cerrado
Fonseca, ML et al. 6524;
Arvoreta, árvore stricto
sensu,
Pereira, BAS & Mecenas
ou arbusto
cerrado denso,
VV. 2300; Oliveira, FCA;
mata ciliar

Vaqueta

Combretum lanceolatum Pohl ex. Eichler.

Vaqueta

Herbácea

Mata
galeria,
ciliar

Combretum laxum Jacq.

----------

Trepadeira

----------

Combretum leprosum Mart.

COLETOR/ Nº DA COLETA

Fonseca, ML; Silva Filho,
AP & Barros, BS. 1852

de
E.R.Santos 835, 909
mata
& C.B.Pereira
D. Alvarenga e V.
Perdição. 930

E.R.Santos
41,
402,
497, 664, 684, 978 &
Á r v o r e , Cerrado stricto C.B.Pereira; C.B.Pereira
70;
C.B.Pereira,
arbusto
ou sensu, cerrado, E.R.Santos
603
&
arvoreta
cerradão
C.R.Brito; Oliveira, FCA;

Vaqueta

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2392

Terminalia argentea Mart.

Terminalia cf. lucida Hoﬀmanns. Ex Mart.
COMMELINACEAE

C e r ra d o,
Herbacea f l o r e s t a
Capitão-doescandente, e s t a c i o n a l
campo
árvore
semidecidual
aluvial
Mata
ciliar
Á r v o r e semidecídua,
Capitão
helióﬁla
ﬂoresta
de
galeria

E.R.Santos 628
&
C.B.Pereira; Oliveira,
FCA et al. 1279
Guimarães, LL et al.
66; Mendonça, RC et
al. 6213

E.R.Santos
C.B.Pereira

956

Commelina benghalensis L.

Trapoeraba

Liana

Mata de galeria

Commelina sp.

Trapoeraba

Herbácea

Mata de galeria C.B.Pereira 02

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

HÁBITO

HABITAT

E

CONNARACEAE
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&

COLETOR/ Nº DA COLETA

Connarus suberosus Planchon.

Rourea induta Planchon.

Pau-de-brinco,
galinha-choca, Liana
bico
de- arvoreta
papagaio

Congonha-de- Liana
tropeiro
arbusto

Mata
de
galeria, ﬂoresta
estacional
ou semidecidual
a l u v i a l ,
c e r ra d o,
c a m p o ,
cerradão
Cerradão,
cerrado sensu
ou
stricto, cerrado
alto,
campo
cerrado

CONVOLVULACEAE
Cuscuta sp.

E.R.Santos
360
&
C.B.Pereira;
Mendonça, RC et al.
6262, 6197; Oliveira,
FCA et al. 1348,
1380, 1268, 1318;
Guimarães, LL et al.
121, 33

----------

Liana

----------

Herbácea

Ipomoea sp.

----------

Trepadeira

Ipomoea quamoclit L.

----------

Liana

C e r r a d o , Oliveira, FCA et al.
Campo limpo
2292
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Cerrado ralo
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2271
Cerradão
C.B.Pereira 422

Ipomoea sp1

----------

Herbácea

Mata de galeria

Ipomoea sp2

----------

Herbácea

Evolvulus niveus Mart.

Mata ciliar

E.R.Santos 406 &
C.B.Pereira; Oliveira,
FCA et al. 1284, 1610;
Guimarães, LL et al. 32

C.B.Pereira 59

E.R.Santos 151, 235 &
C.B.Pereira
E.R.Santos 235 &
Mata de galeria
C.B.Pereira
Cerrado stricto E.R.Santos 233 &
sensu
C.B.Pereira

Ipomoea cf. grandifolia (Dammer) O´Donell ----------

Liana

Ipomoea ramosissima (Poir.) Choisy

----------

Liana

Ipomoea squamisepala O’ Donell

----------

A r b u s t o
Cerrado
helióﬁto

Fonseca, ML et al.
6190

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

HÁBITO

COLETOR/ Nº DA COLETA

Jacquemontia sp.

----------

Maripa reticulata Ducke

----------

Indeterminada
COSTACEAE

----------

E

C e r r a d o E.R.Santos
antropizado
C.B.Pereira

HABITAT

554 &

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Trepadeira
Cerrado denso
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2214
Árvore
ou Cerrado ralo, Fonseca, ML et al.
trepadeira
savana parque 6426, 6546
Herbacea
Capoeira
C.B.Pereira 448

Cana-deHerbácea
macaco

Cerrado
em H.V.M.Parente,
20;
beira de lago, E.R.Santos 969 &
campo cerrado C.B.Pereira

Cayaponia crugeri (Naudin) Cogn.

----------

Herbácea

Aquática

Cayaponia sp.

----------

Herbácea

Mata de galeria C.B.Pereira, 73

Costus spiralis(Jacq.) Roscoe.
CUCURBITACEAE

139

E.R.Santos
C.B.Pereira

761

&

Melothria cucumis Vell.

----------

Trepadeira

Melothria sp.

----------

Herbácea

Oliveira,
FCA;
Resquício
Marocollo,
JF;
de
ﬂoresta
Parente,
HM
&
estacional
Fonseca, JS. 2174
Aquática
D.B.Pereira, 02

Herbácea

Mata de galeria

Herbácea

Vereda,
ciliar

CYATHEACEAE
Cyathea sp.
CYPERACEAE
Ascolepis brasiliensis (Kunth.) Benth. &
---------C.B. Clarke.

Bulbostylis sp.

----------

Erva

Bulbostylis conifera (Kunth) C.B. Clarke.

----------

Herbácea

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Bulbostylis paradoxa (Spreng.) Lindm.

E

HÁBITO

Barba-de-bode Herbácea

E.R.Santos
C.B.Pereira

930

mata Oliveira, FCA et al.
1336
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Cerradão
Fonseca, JS. 2202;
Fonseca, ML; Silva
Filho, AP & Barros, BS.
1880
Guimarães, LL et al.
Vereda
116; Oliveira, FCA et
al. 1321
HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Mata
de
galeria, mata
ciliar, cerrado

E.R.Santos 584
&
C.B.Pereira;
D.B.Pereira 05; Oliveira,
FCA et al. 1548

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2500
Oliveira,
FCA;
JF;
de Marocollo,
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2019
Mendonça, RC et al.
6231
E.R.Santos
218
&
C.B.Pereira;
D.B.Pereira 08

Calyptrocarya sp.

----------

Erva

Mata ciliar

Cyperus sp.

----------

Erva

Floresta
galeria

Cyperus haspan L.

----------

Herbácea

Mata ciliar

Cyperus sp1

----------

Herbácea

Mata ciliar

Cyperus sp2

----------

Herbácea

Mata de galeria D.B.Pereira, 10

Cyperus sp3

----------

Herbácea

Cerrado

Oxycaryum cubense (Poepp. & Kunth) Lye. Baceiro

Herbácea

Cyperus esculentus L.

Tiririca

Herbácea

Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz.

Tiririca

Herbácea

Cyperus surinamensis

Tiririca

Herbácea

Eleocharis cf. nudipes (Kunth) Palla

----------

Herbácea

Fimbristylis sp.

----------

Herbácea

140

&

E.R.Santos
C.B.Pereira
E.R.Santos
Mata de galeria
C.B.Pereira

604

&

790

&

Borda
cerradão

de E.R.Santos 166, 611 &
C.B.Pereira
E.R.Santos 469, 898 &
Mata de galeria
C.B.Pereira
M a r g e m
E.R.Santos 759 &
ribeirão
São
C.B.Pereira
João
Cerrado stricto E.R.Santos 207 &
sensu
C.B.Pereira
E.R.Santos
789
Mata
de &
C.B.Pereira;
galeria, cerrado E.R.Santos
23
&
H.V.M.Parente

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

E

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Mata de galeria

E.R.Santos 468, 899 &
C.B.Pereira; H.L.Lemos
543 & H.V.M.Parente;

Fuirena umbellata Rottb.

----------

Herbácea

Killinga pumila Michx.

----------

Herbácea

Lagenocarpus sp.

----------

Erva

Lagenocarpus rigidus (Kunth.) Nees

----------

Herbácea

Lipocarpha sp.

----------

Erva

Rhynchospora sp.

----------

Erva

Rynchospora albiceps Kunth.

----------

Herbácea

Rhynchospora cf. barbata (Vahl) Kunth

----------

Herbácea

Rhynchospora conﬁnis (Nees) C.B. Clarke

----------

Herbácea

Rhynchospora globosa (Kunth) Roem. &
---------Schult.

Herbácea

Vereda

Rhynchospora nervosa (Vahl.) Böeckeler.

Capim-estrela

Herbácea

Mata de galeria

Rhynchospora sp.

---------N O M
POPULAR

Herbácea

E.R.Santos 948
C.B.Pereira
Mata de galeria C.B.Pereira, 470

HÁBITO

HABITAT

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

E

Erva

Oliveira, FCA; Marocollo,
JF; & Fonseca, JS. 2092

Mendonça, RC et al.
6241
Fonseca, ML; Oliveira,
cerrado sensu
FCA; Silva Filho, AP &
stricto
Oliveira, VC. 5977
Mendonça, RC et al.
Vereda
6268
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Floresta
de
galeria
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2421
Oliveira, FCA; Fonseca,
Vereda
ML; Silva Filho, AP &
Barros, BS. 1830
Oliveira, FCA et al.
Vereda
1405
Oliveira, FCA et al.
Savana parque
1670
C a m p o
a l a ga d o,
f l o r e s t a
Oliveira, FCA et al.
estacional
1754, 1699
semidecidual
aluvial, savana
parque
Mata ciliar

Oliveira, FCA et al.
1816, 1322, 1404
&

COLETOR/ Nº DA COLETA

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Vereda
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2091
Cerrado stricto E.R.Santos 518 &
sensu
C.B.Pereira

Scleria bracteata Cav.

Capim-navalha

Scleria melaleuca Rchb.

Tiririca

Herbácea

Scleria sp1

----------

Herbácea

Mata de galeria

E.R.Santos
C.B.Pereira

Scleria sp2

----------

Árvore

Mata de galeria

E.R.Santos 92, 566 &
C.B.Pereira

141

955

&

Scleria sp3

----------

Árvore

Scleria sp4

----------

Arbusto

Scleria sp5

----------

Liana

Scleria sp6
DAVALLIACEAE
Nepholepsis sp.
DICHAPETALACEAE

----------

Liana

----------

Herbácea

Tapura amazonica Poepp. & Endl.

----------

Liana

DILLENIACEAE
Curatella americana L.

S a m b a í b a , Árvore
lixeira
arvoreta

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Davilla aymardii Fraga.

----------

Arbusto

Davilla cf. cearensis Huber

----------

Trepadeira

Davilla elliptica A.St.-Hil.

E

HÁBITO

Sambaibinha, Árvore
lixeirinha
arbusto

C e r ra d o,
cerrado stricto
sensu mata de
galeria
C e r ra d o,
cerradão,
cerrado stricto
sensu
mata
ciliar

E.R.Santos 51, 499,
517 & C.B.Pereira;
H.L.Lemos 535 &
H.M.V.Parente
E.R.Santos
376,
400, 466, 489, 505,
583 & C.B.Pereira;
C.B.Pereira 04.

E.R.Santos 405,511,
23, 618 & C.B.Pereira
E.R.Santos 215, 318 &
Cerradão
C.B.Pereira
E.R.Santos 543 &
Mata de galeria
C.B.Pereira

Mata de galeria

E.R.Santos
453
&
C.B.Pereira; Oliveira, FCA
Mata de galeria et al. 1679; Marocollo,

JF; Parente, HM &
Fonseca, JS. 2228, 2033

E.R.Santos
205,
Cerradão,
668 & C.B.Pereira;
ou cerrado stricto
Mendonça, RC et al.
sensu, savana
6146; Oliveira, et al.
parque
1622
COLETOR/ Nº DA COLETA
HABITAT
Cerrado sensu Fonseca, ML et al.
stricto
6032
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Cerradão
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2116,
2193

E.R.Santos 199, 292, &
Oliveira,
Mata
de C.B.Pereira;
FCA et al. 1594,1583,
g a l e r i a ,
1520; Fonseca, ML; Silva
ou

c e r r a d ã o , Filho, AP & Oliveira, VC.
savana parque, 5969; Guimarães, LL;
cerrado
Mendonça, RC, Oliveira,
FCAO; Cardoso, E. 21

Davilla grandifolia Mart.

Davilla nitida (Vahl) Kubitzki

Doliocarpus sp.

Lixeirinha

Arvoreta

Cipó-de-fogo,
Trepadeira
lixeirinha

----------

Arbusto

142

C e r ra d o,
cerradão
Cerrado alto,
cerradão
alterado,
f l o r e s t a
estacional
semidecidual,
savana parque,
campo
de
murundu
Cerrado

Oliveira, FCA et al.
1609
Oliveira, FCA et al.
1555, 1624, 1618,1277;
Mendonça, RC et al.
6155, 6166, 6252, 6173
Fonseca, ML; Silva Filho,

AP & Oliveira, VC. 6025

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 1966

Doliocarpus brevipedicellatus Garcke

----------

Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standley.

Sambaibinha

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

DIOSCOREACEAE

E

Trepadeira

Floresta
galeria

de Oliveira, FCA et al.
1368

Árvore

Cerradão
antropizdo,
ﬂoresta
de
galeria

E.R.Santos
310
&
C.B.Pereira;
Mendonça, RC et al.
6180

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/
COLETA

C.B.Pereira,
E.R.Santos 608 &
C.R.Brito

Dioscorea cf. triﬁda L.

----------

Arbusto

Cerrado

Dioscorea sp.

----------

Arbusto

Cerrado

Dioscorea orthogoneura Uline & Hochr.

----------

Trepadeira

Cerradão

----------

Herbácea

Savana Parque

Bolbitis serratifolia (Kaulf) Schott.

----------

Herbácea

Mata de galeria

Anemia phyllitidis (L.)

----------

Herbácea

Diospyros burchelli Hiern

----------

Árvore

Diospyros ebenaster Retz.

----------

Arbusto

Nº

DA

E.R.Santos 565 &
C.B.Pereira
Mendonça, RC et al.
6248

DROSERACEAE
Drosera sp.

Oliveira, FCA et al.
1589

DRYOPTERIDACEAE
E.R.Santos
C.B.Pereira
E.R.Santos
Mata de galeria
C.B.Pereira

EBENACEAE

Diospyros hispida A. DC.

Olho-de-boi- Arbusto
do cerrado
árvore

Diospyros sericea A. DC.

F r u t o - d e - Arbusto
tucano
árvore

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

ELAEOCARPACEAE

Sloanea cf. guianensis (Aubl.) Benth.

----------

Sloanea cf. robusta Uittien

----------

E

ERIOCAULACEAE
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449

&

455

&

Cerrado sensu
Oliveira, FCA et al.
stricto, cerrado
1360
alto
Mendonça, RC et al.
---------4078
E.R.Santos 216, 252,
663,668 & C.B.Pereira; C.
R.S. Anjos 05,17; H. V. M.
Parente ; Oliveira, FCA;

C e r r a d o
antropizado
ou C e r r a d o ,
cerrado stricto
sensu, cerradão
antropizado

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS.
1951,2102

ou

E.R.Santos
601
&
C.B.Pereira; Mendonça,
RC et al. 6288; Oliveira,

Cerradão

FCA; Marocollo, JF;
Parente, HM & Fonseca,
JS. 1992

HÁBITO

HABITAT

Árvore

Floresta
galeria

Árvore

Substrato
arenoso

COLETOR/ Nº DA COLETA

de

Pereira,
BAS
&
Alvarenga, D. 3700; A.
E. H. Salles et al. 2605
A. E. H. Salles, outros.
2835

Actinocephalus bongardi (A. St.-Hil.) Sano

----------

Herbácea

Bulbostylis sp.

----------

Erva

Comanthera xeranthemoides (Bong.)
L.R. Parra & Giul. [= Syngonanthus ---------xeranthemoides (Bong.) Ruhland]

Herbácea

Paepalanthus elongatus Körn.

----------

Herbácea

Paepalanthus speciosa (Bong.) Körn

----------

Herbácea

Paepalanthus sp.

----------

Erva

Philodice hoﬀmannseggii Mart.

----------

Herbácea

Fonseca, ML et al.
6026; Oliveira, FCA et
Vereda, campo
al. 1406; Aparecida da
Silva, M et al. 1995
Vereda
E. R. Santoa 1136
C a m p o
A.E.H Sales et al. 3395
rupestre
Oliveira, FCA et al.
Savana parque
1590, 1615

Herbácea

Oliveira, FCA et al.
1588,1451; Fonseca, ML
Savana Parque,
et al. 5989; Marocollo,

Herbácea

Syngonanthus fertilis (Körn.) Ruhland

----------

Herbácea

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR
----------

vereda

Syngonanthus nitens (Bong.) Ruhland

----------

Herbácea

Vereda

Syngonanthus sp.

----------

Herbácea

Vereda

ERYTHROXYLACEAE
Erythroxylum sp.

Mercúrio-doArbusto
campo

Erythroxylum betulaceum Mart.

----------

Subarbusto

Erythroxylum cf. amplifolium Baill.

----------

Arbusto
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Oliveira, FCA et al.
1323, 1334

HÁBITO

----------

Syngonanthus gracilis (Bong.) Ruhland

Vereda

C a m p o
a l a ga d o,
f l o r e s t a
estacional
semidecidual
aluvial
C a m p o
inundável,
cerrado
HABITAT

Syngonanthus caulescens (Poir.) Ruhland

E

Fonseca, ML; et al.
V e r e d a ,
6136; Oliveira, FCA et
cerrado
al. 1469
Fonseca, ML; Oliveira,
Vereda/campo FCA; Silva Filho, AP &
Oliveira, VC. 6029

Oliveira, FCA et al.
1753

Oliveira, FCA et al.
1636
COLETOR/ Nº DA COLETA

JF; Parente, HM
Fonseca, JS. 2345

&

Mendonça, RC et al.
6266; Oliveira, FCA et
al. 1463; E. R. Santos
1116,1138,1139;
Santos W. Ferreira;
E. R. Santos 1809; R.
Haidar & A. C. Pereira

Oliveira,
FCA;
Floresta
de Marocollo,
JF;
galeria
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2323
C a m p o
c e r r a d o , Guimarães, LL et al.
cerrado ralo, 100
vereda
Oliveira,
FCA;
Floresta
de Marocollo,
JF;
galeria
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2311

Erythroxylum daphnites Mart.

Mata
de
E.R.Santos 679, 807 &
g a l e r i a ,
C.B.Pereira; Pereira,
cerradão, mata
BAS 2248
ciliar

----------

Arbusto

Erythroxylum engleri O. E. Schulz

----------

E.R.Santos
699 &
Á r e a
Herbácea ou
C.B.Pereira; Oliveira,
a n t ro p i za d a ,
arbusto
FCA et al. 1269; C. R.
cerradão
Brito 608

Erythroxylum pruinosum O. E. Schulz

----------

Herbácea

Cerradão

E.R.Santos 167, 565
& C.B.Pereira

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Erythroxylum suberosum A.St. Hil.

Erythroxylum subrotundum A. St.Hil.

E

Mercúrio-do- Arbusto
campo
arvoreta

Arbusto
arvoreta

----------

Erythroxylum squamatum Swartz.

Arbusto

E.R.Santos 573,663 &
Mata
de
C.B.Pereira; Oliveira,
ou g a l e r i a ,
FCA et al. 1418; C.
c e r ra d o,
R.S. Anjos 10; H. V. M.
vereda
Parente
Floresta
estacional
ou
semidecidual,
pasto,
cerradão

Mendonça, RC et al.
6172; Oliveira, FCA et
al 1293

Mata de galeria
E. R. Santos 1006
alagavel

Erythroxylum sp1

Mercúrio-doHerbácea
campo

Á r e a
E.R.Santos
644
a n t ro p i za d a , &
C.B.Pereira;
cerradão
C.B.Pereira, 697

Erythroxylum sp2

Mercúrio-doÁrvore
campo

Cerradão

Acalypha sp.

----------

Herbácea

C e r r a d o
E.R.Santos
stricto sensu
C.B.Pereira
antropizado

Alchornea discolor Poepp.

----------

Árvore

Alchornea glandulosa Poepp. & Rendle

Tanheiro

Árvore

Caperonia sp.

----------

Herbácea

Chaetocarpus echinocarpus (Baill.) Ducke

----------

Árvore

Chamaesyce hirta ( L.) Millsp.

----------

Herbácea

Chamaesyce potentilloides (Boiss.) Croizat ----------

Herbácea

EUPHORBIACEAE

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Cnidoscolus urens ( L.) Arthur.

Cansanção

E

HÁBITO
Herbácea

145

E.R.Santos
C.B.Pereira

571 &

86

&

Campo
de Mendonça, RC et al.
murundu
6160
Mata
ciliar
Guimarães, LL et al. 65
semidecídua
E. R. Santos 1513; A.
C. Pereira
Cerradão

Fonseca, ML et al.
6387

E.R.Santos
281 &
C.B.Pereira 699
Cerrado sensu Oliveira, FCA et al.
stricto/ cerrado 1361; Guimarães, LL
alto
et al. 104
COLETOR/ Nº DA COLETA
HABITAT
E.R.Santos 708 &
C e r r a d o
C.B.Pereira
antropizado
Cerradão

Cnidoscolus vitifolius (Mill.) Pohl

Urtiga

Arbusto

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Cerrado denso/
Parente,
HM
&
pasto
Fonseca, JS. 2250

Delechampia caperonioides Baill

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
---------Arbusto
Vereda
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2034
E.R.Santos
137,
688,
737,
Mata
de 219,
g a l e r i a , 934, C.B.Pereira &
---------Árvore
c e r r a d ã o C.R.Brito; E.R.Santos
antropizado
07 & H.V.M.Parente;
C.B.Pereira, 45
Mata
de
E.R.Santos 249, 698
---------Herbácea
galeria,
área
& C.B.Pereira
antropizada
E.R.Santos 177 &
---------Herbácea
Mata de galeria
C.B.Pereira
E.R.Santos 133, 966 &
C e r ra d o,
C.B.Pereira;E.R.Santos
---------Herbácea
c e r r a d o
605, C.B.Pereira &
antropizado
C.R.Brito
E.R.Santos
675,
Cerrado stricto
710,737,934
&
Arbusto
ou
sensu, cerrado
Sangra-d’água
C.B.Pereira; H. V. M.
herbácea
antropizado
Parente 07
----------Herbácea
Cerrado
E. R. Santos 1098

Dalechampia sp.

----------

Herbácea

Dalechampia tiliifolia Lam.

----------

Trepadeira

Euphorbia hyssopifolia L.

----------

Arbusto

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Euphorbia heterophylla L.

----------

Arbusto

Hyeronima alchorneoidesAllemão

----------

Árvore

Croton sp.

Croton sp1

Croton sp2
Croton sp3
Croton sp4

Croton urucurana Baill.

E

HÁBITO

Oliveira, FCA et al.
1547
Oliveira,
FCA;
Floresta
de Marocollo,
JF;
galeria
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2419
E.R.Santos 465,1096
Cerrado stricto
& C.B.Pereira 249,698;
sensu
Santos W. Ferreira
COLETOR/ Nº DA COLETA
HABITAT

Cerrado

C e r ra d o,
E.R.Santos
306 &
c e r r a d o
C.B.Pereira 177
antropizado
Oliveira, FCA et al.
Vereda
1415

E.R.Santos 191,966 &
C.B.Pereira; C. R. Brito
605;
Oliveira,
FCA;

Jatropha elliptica (Pohl) Müll. Arg.

Batata-deÁrvore
lagarto

Mata de galeria

Jatropha sp.

---------

Arbusto

Área
com
a l a g a m e n t o E. R. Santos 1106
sazonal

Julocroton sp.

----------

Campo sujo

Erva
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Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 1965

R. C. Martins 47

Mabea ﬁstulifera Mart.

Árvore
arvoreta

----------

E.R.Santos
680
&
C.B.Pereira372;
E.R.Santos
35
&
ou Mata de galeria, H.V.M.Parente; Fonseca,
ML et al. 6381, 6533;
cerradão
C.R.S. Anjos 09; H.V.M.
Parente; Oliveira, FCA;

Fonseca, JS. 2066

Mabea inodora S. Moore.

Mabea pohliana (Benth.) Mull. Arg.

Mabea riedelli Mull. Arg.

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

Manihot sp.

Manioht anomalaPohl.
Manihot cf. violácea Pohl

Mata
ciliar
semidecídua,
Mendonça, RC et al.
Arbusto
ou f l o r e s t a
---------6220; Oliveira, FCA et
árvore
estacional
al. 1278
semidecidual
aluvial
Oliveira,
FCA;
Fonseca, ML; Silva
Cachimbo-daFloresta
de Filho, AP & Barros,
Árvore
galeria alterada BS. 1919; Marocollo,
água
JF; Parente, HM &
Fonseca, JS. 1959
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
---------Arbusto
Cerradão
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2184,
2029
N O M E
COLETOR/ Nº DA COLETA
HÁBITO
HABITAT
POPULAR
Fonseca, ML; Oliveira,
FCA;
Silva
Filho,
AP & Oliveira, VC.
cerrado sensu
---------Subarbusto
5978;
Marocollo,
stricto
JF; Parente, HM &
Fonseca, JS. 1968,
2429
Mandioca-deArbusto
Mata ciliar
E. R. Santos 1016
índio
E.R.Santos
94 &
--------Subarbusto
Cerrado
C.B.Pereira

Manihot tipartita (Spreng.) M. Arg

----------

Arbusto

Cerrado stricto
sensu

Manihot sp1

----------

Árvore

Mata de galeria

Manihot sp2

----------

Árvore

Mata de galeria

Manihot sp3

----------

Herbácea

Maprounea guianensis (Aubl.)

----------

Margaritaria nobilis L.f.

----------

Richeria grandis Vahl.

Pubeiro

E.R.Santos
C.B.Pereira

739 &

E.R.Santos 314 &
C.B.Pereira
E.R.Santos 797,1013
& C.B.Pereira; R. F.
Herbácea
Cerradão
Haidar 283 & M. Q.
Matos
E.R.Santos 292,680
&
C.B.Pereira;
Mata
de
Árvore
ou
Mendonça, RC et al.
galeria, mata
arbusto
3923; Fonseca, ML
mesoﬁtica
et al. 6304; H. V. M.
Parente 35
E.R.Santos 485 &
Liana
ou C e r r a d ã o ,
C.B.Pereira; Oliveira,
árvore
vereda
FCA et al. 1409
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Mata de galeria

Sapium glandulatum (Vell.) Pax.

----------

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

NOME POPULAR HÁBITO

Sebastiania brasiliensis Spreng.

----------

Sebastiania cf. myrtilloides (Mart.) Pax

----------

Sebastiania cf. salicifolia (Mart.) Pax.

----------

Sebastiania corniculata ( Vahl.) Mull. Arg.

----------

Sebastiania hispida (Mart.) Pax

----------

Sebastiania sp1.

----------

Sebastiania sp2.
FABACEAE

----------

Abrus sp.

----------

Abrus tenuiﬂorus Benth.

----------

Acosmium dasycarpum (Vogel) Yakovl.

Para-tudo

Acosmium nitens (Vog.) Yak.

----------

Árvore

E.R.Santos 118,739
Cerrado stricto &
C.B.Pereira;
sensu, cerrado H.V.M.Parente 21 ; R.
F Haidar et al. 287
HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Floresta
de Mendonça, RC et al.
galeria, cerrado 6272; Oliveira, FCA et
pedregoso
al, 1308
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Subarbusto
Cerrado típico
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2121
Oliveira, FCA et al.
Herbácea
Vereda
1331
Cerrado stricto E.R.Santos 974
&
Árvore
sensu
C.B.Pereira 797
Pereira,
BAS
&
Subarbusto
Mata ciliar
Mecenas, VV.2170
C e r r a d o
E.R.Santos
952
a nt ro p i za d o,
Árvore
&
C.B.Pereira;
cerradão
C.B.Pereira 27
antropizado
H e r b á c e a C e r r a d o E.R.Santos 607
&
prostada
arenoso
C.B.Pereira

Arvoreta

H e r b á c e a C e r r a d ã o E.R.Santos 283
&
prostada
antropizado
C.B.Pereira 485
Oliveira,
FCA;
JF;
Floresta
de Marocollo,
Trepadeira
galeria
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2026
E.R.Santos 491,1053
&
C.B.Pereira;
C e r ra d o,
H.L.Lemos
812
Árvore
cerrado stricto
H.V.M.Parente
21;
sensu
C.B.Pereira 07; ;
Santos W. Ferreira;
F l o r e s t a
de
galeria Aparecida da Silva, M
Árvore
inundável
et al. 4203

Aeschynomene sp.

----------

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

NOME POPULAR HÁBITO

Subarbusto

Aeschynomene americana L.

----------

Subarbusto

Aeschynomene paniculata Willd. ex Vogel

---------

Subarbusto

Anadenanthera sp.

Angico

Árvore

Andira cordata Arroyo ex R.T. Penn. & H.C.
Angelim
Lima

Árvore
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c e r r a d o
Fonseca, ML; Oliveira,
sensu stricto/
FCA; Silva Filho, AP &
cerradão
Oliveira, VC. 5959
semidecíduo
HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Oliveira,
FCA;
Resquício
Marocollo,
JF;
de
ﬂoresta
Parente,
HM
&
estacional
Fonseca, JS. 2170
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Campo sujo
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2308
F l o r e s t a
Pereira,
BAS
&
estacional
Alvarenga, D. 3590
decídua
Oliveira, FCA et al.
Cerrado
1795

Andira cujabensis Benth.

A n ge l i m - d o - Liana
cerrado
árvore

E.R.Santos 383,952 &
C.B.Pereira; Mendonça,
RC et al. 6196, 6167;
Fonseca, ML et al. 6283,
6394, 777; Oliveira, FCA
et al. 1706, 1845, 1761;
Guimarães, LL et al. 98;

Cerradão,
c a m p o
ou cerrado, campo
murundu,
savana parque
cerrado típico Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2360

Andira cf. cuiabensis Benth.

Andira vermifuga Mart. ex Benth.

Andira sp.

angelim, mataArvoreta
barata

A n g e l i m , Liana
mata-barata
árvore
fruta-deÁrvore
morcego.

Arachis sp1.
Arachis sp2.
FAMÍLIA/ ESPÉCIE

Herbácea
AmendoimLiana
bravo
N O M E
HÁBITO
POPULAR

Guimarães,
LL;
c a m p o Mendonça,
RC;
c e r r a d o / Oliveira,
FCAO;
cerrado ralo
Cardoso, E. 22
E.R.Santos 387,974, 1011
& C.B.Pereira; C.B.Soares
C e r r a d o , 1049 & A.G.Azevedo;
ou
mata
ciliar, C.R.S. Anjos 07; H.V.M.
Parente; Oliveira, FCA;
cerradão

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 1958

Cerradão
E. R. Santos 1267
antropizado
E.R.Santos 395
&
C.B.Pereira; R. F.
Mata de galeria
Haidar 271 & M. Q
Matos
E.R.Santos 388 &
Cerradão
C.B.Pereira
COLETOR/ Nº DA COLETA
HABITAT

Bowdichia virgilioidesKunth.

Sucupira-preta Herbácea

Cerradão,
c e r ra d o,
c e r r a d o
antropizado

Cajanus cajan (L.) Millsp.

Feijão-guandú Herbácea

Cerrado

Calopogonium sp.

Trepadeira

----------

Floresta
galeria

----------

Trepadeira

Camptosema ellipticum (Desv.) Benth.

----------

Subarbusto

Camptosema scarlatium (Mart. ex Benth.)
---------Bukart.

Subarbusto

Canavalia sp.

---------

Herbácea

Cenostigma macrophyllum Tul.

Caneleiro,
Arbusto
maraximbé

Cerradão

Centrosema coriaceum Benth.

----------

Cerrado ralo
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Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
de
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2333

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Vereda
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2071
F l o r e s t a
Oliveira, FCA et al.
estacional
1629
semidecidual
Oliveira, FCA et al.
Savana Parque
1707, 1720

Calopogonium mucunoides Desv.

Arbusto

E.R.Santos 85, 385,
555 & C.B.Pereira
491; H. L. Lemos; H. V.
M. Parente 812
E. R. Santos
678
&
C.B.Pereira;
C.B.Pereira 22
;H. L. Lemos; H. V. M.
Parente 433

J. E. G. Lima 61
Oliveira, FCA; Fonseca,
ML; Silva Filho, AP &
Barros, BS. 1803
Oliveira, FCA et al.
1496

Centrosema platycarpum Benth.

----------

Trepadeira

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Cerrado denso Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 1953,
2143, 2251

Centrosema sp.

----------

Herbácea

Mata de galeria

E. R. Santos 1011 &
C.B.Pereira, 57,387

Subarbusto

Cerrado

Oliveira, FCA; Fonseca,
ML; Silva Filho, AP &
Barros, BS. 1854

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Chamaecrista sp.

----------

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Clitoria sp.

----------

Arbusto

Fonseca, ML; Oliveira,
Cerrado sensu
FCA; Silva Filho, AP &
stricto
Oliveira, VC. 5979

Clitoria fairchildiana Howard

----------

Árvore

Mata de galeria E. R. Santos 1076

Clitoria falcata Lam.

Cratylia argentea (Desv.) O. Kze.

E

---------

----------

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2078

Trepadeira

Vereda

Arbusto

H.L.Lemos
&
H.V.M.Parente 433; E.
R. Santos; C. B. Pereira
Mata de galeria 383; Oliveira, FCA;

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2166

Crotalaria sp1

----------

Liana

Crotalaria sp2

----------

Árvore

Cyclolobium sp.

----------

Árvore

Dalbergia miscolobium Benth

jacarandá-doÁrvore
cerrado

Deguelia sp.

----------

Trepadeira

Desmodium adscendens (Sw.) DC.

E.R.Santos 472, 503
& C.B.Pereira
C e r r a d ã o , E. R. Santos 164,
c e r r a d o 285, 653, 678, 472 &
antropizado
C.B.Pereira
Aparecida da Silva, M.
Mata ciliar
3180
c e r r a d o
R. F. Haidar 268 & M.
sensu
lato
Q. Matos
antropizado
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Cerrado
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2134
Mata de galeria

Herbácea

Pastagens

J. E .G. Lima 28,27
Oliveira,
FCA;
de Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2024
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2084

Desmodium barbatum (L.) Benth

----------

Subarbusto

Floresta
galeria

Desmodium cajanifolium (Kunth) DC.

----------

Trepadeira

Vereda

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

HÁBITO

HABITAT

Desmodium incanum DC.

Amoroso

Árvore

E. R. Santos 502, 936
Mata de galeria & C.B.Pereira 03,768;
J. E. G. Lima 30

E
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COLETOR/ Nº DA COLETA

Dimorphandra gardneriana Tul.

Faveira, favela

Árvore

Dioclea sp.

----------

Trepadeira

Dioclea cf. latifolia Benth.

----------

Trepadeira

Oliveira, FCA; Fonseca,
Cerrado
ML; Silva Filho, AP &
Barros, BS. 1932
Oliveira, FCA; Fonseca,
Cerrado
ML; Silva Filho, AP &
Barros, BS. 1938
C e r r a d o Fonseca, ML et al.
fechado
6530

Dioclea coriacea Benth.

----------

Arbusto

Fonseca, ML et al. 6031,
6098; Mendonça, RC et
Cerrado sensu
al. 3332; Oliveira, FCA;

Dioclea glabra Benth.

----------

Liana

Cerradão

Dioclea grandiﬂora Mart. ex Benth.

----------

Liana

Dioclea sp1

----------

Herbácea

Dioclea sp2

Mucunã

Dipteryx alata Vogel.

Barú

Eriosema congestum Benth.

----------

Eriosema sp.

----------

Eriosema sp.

N O M
POPULAR
----------

Erythrina mulungu Mart. ex Benth.

----------

Galactea glaucescens Kunth.

----------

Galactia jussieuana Kunth

----------

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

Glycine wighttii (Graham ex Wight & Arn.)
---------Verdc.

stricto

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 1989

Fonseca, ML et al.
6248
C e r r a d ã o Oliveira, FCA et al.
alterado
1531
Cerradão

E.R.Santos 337, 936 &
C.B.Pereira

C e r r a d o E. R. Santos 394 &
antropizado
C.B.Pereira
E.
R.
Santos
213,653,1275
&
Cerrado stricto C.B.Pereira
678;
Herbácea ou
sensu, cerrado, E.R.Santos 24,1088
árvore
savana parque &
H.V.M.Parente;
Oliveira, FCA et al.
1701
Oliveira, FCA et al.
C e r ra d o,
Subarbusto
1596, 1421
vereda
Fonseca, ML; Oliveira,
cerrado sensu
Subarbusto
FCA; Silva Filho, AP &
stricto
Oliveira, VC. 6035
E
COLETOR/ Nº DA COLETA
HÁBITO
HABITAT
E. R. Santos 348, 766
Árvore
Cerradão
& C.B.Pereira
C a m p o
E. R. Santos 267,
c e r ra d o,
Herbácea
614,936 & C.B.Pereira
cerradão
502
arenoso
E. R. Santos 225,
Cerradão, mata
Herbácea
768 & C.B.Pereira;
de galeria
C.B.Pereira 03, 395
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Subarbusto
Cerradão
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2207
E.R.Santos
347,
Liana
Cerradão
365 & C.B.Pereira ,
C.B.Pereira 18, 388
Herbácea
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Harpalyce brasiliana Benth.

Árvore
arbusto

----------

Indigofera hirsuta L.

Anileiro

Árvore

Indigofera sp.

Anileiro

Herbácea

Leptolobium dasycarpum Vogel

---------Árvore
Embira-deÁrvore
sapo, quijila
N O M E
HÁBITO
POPULAR

Lonchocarpus cf. sericeus (Poir.) Kunth.
FAMÍLIA/ ESPÉCIE
Machaerium acutifolium Vogel.

----------

Árvore

Cerradão
a nt ro p i za d o,
ou c e r r a d o
a nt ro p i za d o,
cerradão,
cerrado denso

E. R. Santos 160, 589,
717, 838, 937,1269 &
C.B.Pereira; C.B.Pereira
67; Fonseca, ML et
al. 6545, 6070, 5980;
Eduardo
Cezari
02;

Oliveira, FCA; Silva Filho,
AP & Barros, BS 1870

Mata
de
galeria, cerrado
a nt ro p i za d o,
cerrado

E. R. Santos 825,
& C.B.Pereira 394;
C.B.Pereira 41; J. E. G
Lima 36
E. R. Santos 355 &
Á r e a C.B.Pereira; H. V. M.
antropizada
Parente 24; J. E. G.
Lima 01
Cerrado sensu Mendonça, RC et al.
stricto
6203
Floresta
de Pereira,
BAS
&
galeria
Alvarenga, D. 3645
HABITAT
Mata
de
galeria, mata
ciliar, cerradão
F l o r e s t a
estacional
semidecidual
aluvial

COLETOR/ Nº DA COLETA

E. R. Santos 140,
161, 363, 715, &
C.B.Pereira 348; J. E. G
Lima 34
Oliveira, FCA et al.
1280

Machaerium ferox (Mart. ex Benth.) Ducke ----------

Trepadeira

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld

Jacarandá

Árvore

Cerrado alto

Ormosia sp.

Tento

Árvore

Floresta
de Oliveira, FCA et al.
galeria alterada 1566

Periandra coccinea (Schrad.) Benth.

----------

Árvore

Cerradão

Piptadenia gonocantha (Mart.) J.F. Macbr. Angico-preto

Árvore

Floresta
de
ML; Silva Filho, AP &
galeria alterada

Phaseolus sp.

Trepadeira

----------

Oliveira, FCA et al.
1533

E. R. Santos 488, 702
& C.B.Pereira
Oliveira, FCA; Fonseca,
Barros, BS. 1921

Cerradão

Fonseca, ML et al.
6214
Fonseca, ML et al. 1216;

Platipodium elegans Vog.

----------

Arvoreta

Platymiscium ﬂoribundum Vogel

----------

Pterodon emarginatus Vogel.

SucupiraÁrvore
branca

Pterodon pubescens (Benth.) Benth.

Sucupira

Árvore

Árvore
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Cerrado

Oliveira, FCA; Marocollo,
JF; Parente, HM &
Fonseca, JS. 2182, 2061

Oliveira,
FCA;
F l o r e s t a Marocollo,
JF;
estacional
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2148
E. R. Santos 295 &
F l o r e s t a C.B.Pereira; Fonseca,
e s t a c i o n a l , ML et al. 6189;
cerrado
Mendonça, RC et al.
6284
Floresta
de Guimarães, LL et al.
galeria, cerrado 107

Pterodon sp.
FAMÍLIA/ ESPÉCIE
Stylosanthes scraba Vogel

Sucupira
N O M
POPULAR

E

----------

Árvore

Cerradão

Oliveira, FCA et al.
1813

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Subarbusto

Campo cerrado Guimarães, LL et al.
(cerrado ralo) 117

Mendonça, RC et al.
6276; Oliveira, FCA;

Swartzia acutifolia Vorgel. var. parvipetala B a n h o - d e Árvore
(R.S. Cowan) Mansano
galinha

Floresta
galeria

Vatairea macrocarpa (Benth) Ducke.

Árvore

Mata
de
E. R. Santos 128, 656,
g a l e r i a ,
& C.B.Pereira
cerradão

Subarbusto

Cerrado

Amargoso

Vigna ﬁrmula (Mart. ex Benth.) Maréchal,
---------Mascherpa & Stainier
Vigna peduncularis (Kunth) Fawc. & Rendle ----------

Trepadeira

Zornia sp.

---------

Erva

Zornia latifolia Sm.

----------

Arbusto

de

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2313,
2480

Fonseca, ML et al. 6100;

Oliveira, FCA; Silva Filho,
AP & Oliveira, VC. 5975

Oliveira,
FCA;
F l o r e s t a Marocollo,
JF;
estacional
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2139
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Cerrado
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2131
Mata paludosa H.V.M.Parente, 31

FLACOURTIACEAE

Banara SP

----------

Herbácea

Cerradão, mata
de
galeria,
mata
ciliar,
Campo cerrado
(Varjão)

Casearia sp.

---------

Árvore

Cerradão

Casearia arborea (Rich.) Urb.

F o l h a - d e - Liana
carne
árvore

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

E

HÁBITO

Mata
de
ou g a l e r i a ,
cerrado denso,
cerradão

E. R. Santos 154, 220,
284 & C.B.Pereira;
G.C.Cavallare
363
&
C.B.Pereira;
H.V.M.Parente 19
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2379
E.R.Santos
240
&
C.B.Pereira; Fonseca, ML
et al. 6518 ; Oliveira, FCA;

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2176

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Casearia cf. commersoniana Cambess.

G u a s s a to n ga ;
Arbusto
chá-de-frade.

Cerrado típico

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2112

Casearia decandra Jacq.

Folha-deHerbácea
carne

Mata de galeria

E. R. Santos 130 &
C.B.Pereira

Casearia grandiﬂora Cambess.

Casearia rupestris Eichler

Folha-deHerbácea
carne

----------

Arbusto
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E.R.Santos
C.B.Pereira

746

&

Oliveira,
Mata paludosa FCA; Marocollo, JF;
Parente, HM & Fonseca,
JS. 2283, 2441

F l o r e s t a
estacional
semidecidual/
pasto

;

Mendonça, RC et al.
6176; ; Oliveira, FCA;

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2198

Fonseca,ML
6319

et

al.

Caseceria sp.

----------

Casearia sylvestris Sw.

Chá-de-frade,
Arbusto
Guassatonga

Cerradão

Homalium sp.

----------

Árvore

Floresta
de Mendonça, RC et al.
galeria estreita 6214

Coutoubea ramosa Aubl. var. racemosa (G.
---------Mey.) Benth.

Herbácea

Mata ciliar

Coutoubea sp.

----------

Árvore

Mata
galeria.

Curtia patula (Mart.) Knobl.

----------

Erva

Campo úmido

Curtia tenella (Mart.) Cham

----------

Erva

Cerradão

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

HÁBITO

HABITAT

Erva

Campo
sujo/ Marocollo,
campo limpo
Parente,
HM

Árvore

GENTIANACEAE

Curtia tenuifolia (Aubl.) Knobl.

Deianira chiquitana Herzog

E

Cerradão

Fonseca,ML et al. 6265,
6209;
Oliveira, FCA;

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 1978

de

E. R. Santos 569, 931
& C.B.Pereira
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2351
Mendonça,
RC;
Walter,
B.M.T;
Cardoso, E. & Oliveira,
N. R. 5717
COLETOR/ Nº DA COLETA

Oliveira,

----------

----------

Erva

Campo
sujo/
campo limpo
Cerrado sensu
stricto/cerradão
semidecíduo

Deianira cf. nervosa Cham. & Schltdl.

---------

Erva

Deianira pallescens Cham. & Schltdl.

----------

Herbácea

Cerrado

Drymonia serrulata (Jacq.) Mart.

----------

Árvore

Mata de galeria

Drymonia sp.

----------

Herbácea

Cerradão

Irlbachia sp.

Mendonça, RC et al.
6240

----------

Subarbusto

Symphyllophyton caprifolioides Gilg
---------Tetrapollinia caerulescens (Aubl.) Maguire
---------& B. M. Boom

Subarbusto
Herbácea

Fonseca, JS. 2038
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2041
Fonseca, ML; Oliveira,
FCA; Silva Filho, AP &
Oliveira, VC. 5967
Fonseca, ML et al.
6184
E. R. Santos 942 &
C.B.Pereira
E. R. Santos 613 &
C.B.Pereira

Oliveira,
FCA;
Fonseca, ML; Silva
Filho, AP & Barros,
Vereda
BS. 1877; Marocollo,
JF; Parente, HM &
Fonseca, JS. 2343
Campo sujo, Fonseca, ML et al.
cerrado ralo
6076
Oliveira, FCA et al.
Vereda
1465

GLEICHENIACEAE
Dicranopteris ﬂexuosa (Schrad) Underw.

----------

Herbácea

HAEMODORACEAE
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FCA;
JF;
&

Encosta
barranco

de

E. R. Santos, 846

Schiekia orinocensis (Kunth) Meisn.

----------

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

HELICONIACEAE

Heliconia hirsuta L.f.

Heliconia psittacorum L.f.
HIPPOCRATEACEAE
Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C.Sm.

E

Herbácea

Cerrado
vereda

HÁBITO

HABITAT

B a n a n e i r a - Árvore
brava
arbusto

Fonseca, ML et al. 6494;
Oliveira, FCA et al. 1834,
ralo,
1666; Marocollo, JF;

Parente, HM & Fonseca,
JS. 2352
COLETOR/ Nº DA COLETA

E. R. Santos 398, 158,
C e r r a d ã o , 194, 275, 336, 641, 871
& C.B.Pereira; Fonseca,
ou cerrado, mata ML etal. 6504, 1661,
de
galeria, 6294; Oliveira, FCA;

savana parque

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2095

BananeiraHerbácea
brava

Cerradão

E. R. Santos 270, 612
& C.B.Pereira

----------

Herbácea

Cerrado

E. R. Santos 837 &
C.B.Pereira

Arbusto

Campo cerrado Oliveira, FCA et al. 1350;
(cerrado ralo) Guimarães, LL; Oliveira,

Mendonça, RC et al. 6195;

Salacia crassifolia (Mart.) G. Don.

----------

FCAO; Cardoso, E. 24

E. R. Santos 280,
Bacupari-do- Herbácea ou C e r r a d ã o , 778 & C.B.Pereira;
Salacia elliptica (Mart. ex. Schult.) G. Don.
cerrado
árvore
cerrado
Oliveira, FCA et al.
1307
F l o r e s t a
e s t a c i o n a l Oliveira, FCA et al.
Salacia sp.
Bacuparí
Trepadeira
semidecidual 1282
aluvial
HUMIRIACEAE
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
---------Árvore
Cerradão
Humiria balsamifera (Aubl.) A.St.- Hil.
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2234
HYPOXIDACEAE
Mata
de E. R. Santos 508,
Arbusto
ou
Hypoxis cf. decumbens L.
---------g a l e r i a , 635, 908, 944
&
árvore
cerradão
C.B.Pereira
HYDROPHYLLACEAE
Hydrolaea spinosa L.

----------

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

ICACINACEAE

E

155

Subarbusto

Mata ciliar

Mendonça, RC et al.
6237, 6239

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Emmotum nitens (Benth.) Miers.

E. R. Santos 1525 &
C.B.Pereira;
Fonseca,
ML et al. 6145, 6382;
Guimarães, LL et al. 52;
Área antrópica, Oliveira, FCA et al. 1273,
c a m p o , 1787; V.C. Oliveira 6000;

Fruta-d’anta, Herbácea ou
c e r r a d ã o , Mendonça, RC; Oliveira,
sobro, aderno árvore
cerrado sensu FCAO; Cardoso, E. 94;
Marocollo, JF; Parente,
stricto

HM & Fonseca, JS. 1990,
2210, 2232, 2430; Silva
Filho, AP & Barros, BS.
1871

IRIDACEAE
Cipura ﬂava Ravena.

----------

Herbácea

Cipura sp.

----------

Herbácea

Trimezia sp.

----------

Árvore

C e r r a d o
antropizado
Á r e a
antropizada
Mata
de
galeria, cerrado
antropizado

KRAMERIACEAE
Krameria tomentosa A. St.-Hil.

E.R.Santos 1257
E. R. Santos 556, 725
& C.B.Pereira

----------

Subarbusto

Cerrado denso

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2215,
2430

----------

Árvore

Mata de galeria

E. R. Santos 946 &
C.B.Pereira

LACISTEMATACEAE
Lacistema hasslerianumChodat.

E. R. Santos 390 &
C.B.Pereira

LAMIACEAE

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke

----------

Arvoreta

Amasonia hirta Benth.

----------

Erva

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

E

Oliveira,
FCA;
JF;
F l o r e s t a Marocollo,
estacional
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2056
Oliviera,
FCA;
Marocollo,
JF;
Cerrado ralo
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2129,
2438
COLETOR/ Nº DA COLETA
HABITAT

HÁBITO
Herbácea
subarbusto

Eriope crassipes Benth.

----------

Hyptis sp.

----------

Subarbusto

Hyptis angulosa Schptt ex Benth.

----------

Subarbusto

Hyptis crenata Pohl ex Benth.

----------

Herbácea

Hyptis cf. crenata Pohl ex Benth.

----------

Subarbusto
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ou

Campo
cerrado
vereda

sujo, Aparecida da Silva, M.
ralo, 6204; Mendonça, RC
et al. 6264

Fonseca, ML; Oliveira,
Vereda
FCA; Silva Filho, AP &
Oliveira, VC. 6009
Mendonça, RC et al.
Mata ciliar
6244
Fonseca, ML et al.
Floresta
de
6258; Oliveira, FCA et
galeria
al. 1591, 1645
Oliveira,
FCA;
JF;
Floresta
de Marocollo,
galeria
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2329-A.

Hyptis cf. eriophylla Pohl ex Benth.

----------

Subarbusto

Hyptis imbricata Pohl ex Benth.

----------

Subarbusto

Hyptis linarioides Pohl ex Benth.

----------

Herbácea

Hyptis obtecta Benth.

----------

Subarbusto

Hyptis cf. rubiginosa Benth.
Hyptis saxatilis A. St.-Hil. Ex Benth

Subarbusto
----------

Arbusto

HÁBITO

de E. R. Santos 163,
mata 293, 377, 780, 809 &
C.B.Pereira
Fonseca, ML et al.
Vereda
5993
Campo
sujo Aparecida da Silva, M.
(cerrado)
6574
COLETOR/ Nº DA COLETA
HABITAT

Árvore

Mata de galeria

Hyptis suaveolens (L.) Poit.

----------

Árvore

Hyptis velutina Pohl ex Benth.

----------

Herbácea

Hyptis villosa Pohl ex Benth

---------N O M
POPULAR

Subarbusto

FAMÍLIA/ ESPÉCIE
Leonotis nepetaefolia (L.) R.Br.

E

----------

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Cerrado típico
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2114
Oliveira, FCA et al.
Vereda
1328
Sousa Silva, S; Pereira,
Campo limpo
JDA & Dambrós, LA.
úmido
493
Fonseca, ML et al.
Vereda
5991
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Vereda
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2036
Campo
sujo Aparecida da Silva, M.
(cerrado)
6570
Mata
galeria,
ciliar

C.B.Pereira 514
Aparecida da Silva, M.

Marsypianthes montana Benth.

----------

Herbácea

Campo
cerrado

Marsypianthes sp.
LAURACEAE
Aniba desertorum (Nees) Mez

----------

Herbácea

Campo limpo, E. R. Santos 631, 770
cerrado
& C.B.Pereira

----------

Árvore

Mata ciliar

Cassytha ﬁliformis L.

----------

Parasita

Savana parque

Endlicheria sp.

----------

Árvore

F l o r e s t a
de
galeria
inundável

Nectandra sp.

Canela

Arvoreta

Savana parque

Ocotea sp.

Canela

Árvore

Vereda

Ocotea cf. corymbosa (Meisn.) Mez

Canela

Árvore

Vereda

Ocotea diospyrifolia (Meissn.) Mez

----------

Hemiparasita

Cerrado stricto
sensu, cerradão
de encosta

Ocatea nitida (Weitl.) Rofrurer

----------

Arvoreta

Cerradão

Ocotea sp.
LECYTHIDACEAE

Louro

Hemiparasita

Mata de galeria

157

sujo/ 6200;

Oliveira, FCA;
Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 1942

Mendonça, RC et al.
6227
Oliveira, FCA et al.
1692
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2478
Oliveira, FCA et al.
1672
Oliveira,
FCA;
Marocollo, JF;Parente,
HM & Fonseca, JS.
2089
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2088
E. R. Santos 333, 339,
753 & C.B.Pereira;
E.R.Santos
29
&
H.V.M.Parente
Fonseca, ML et al.
2878
E. R. Santos 891 &
C.B.Pereira

Hemiparasita

Cerradão,
f l o r e s t a
estacional
semidecidual
aluvial

JF; Parente, HM
Fonseca, JS. 2082

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

de Pereira,
BAS
&
Alvarenga, D. 3635
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2154
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2152

Cariniana rubra Gardner ex. Miers.

Jequitibá

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Cariniana sp.

Jequitibá

Árvore

Floresta
galeria

Eschweilera nana (O.Berg) Miers.

Sapucaia

Árvore

Pasto

Lecythis pisonis Cambess

Sapucaia

Árvore

Pasto

E

LEGUMINOSAE

E. R. Santos 648 &
C.B.Pereira; Oliveira, FCA
et al. 1748; Marocollo,

&

Mendonça,
RC;
Aparecida da Silva, M;
Cardoso, E; Oliveira,
N.R; Oliveira & Goulart
Souza, N. 3987

Acacia polyphylla DC

----------

Dalbergia miscolobium Benth

jacarandá-doÁrvore
cerrado

c e r r a d o
R. F. Haidar 268 & M.
sensu
lato
Q. Matos
antropizado

Eschweilera nana (Berg.) Miers

Sapucaia

Arbusto

Cerrado ralo

Machaerium hirtum (Vell.) Stellf

----------

Árvore

Mata estacional

Árvore

----------

LOGANIACEAE

Fonseca, ML et al.
6052, 6103
Pereira, B.A.S; Neto,
M.P & Alvarenga, D.
2792
E. R. Santos 884 &
C.B.Pereira; Oliveira, FCA
et al. 1319, 1608, 1536;
Fonseca, ML et al. 6073,
5985, 6158, 6473, 6246;

Antonia ovata Pohl.

Mata (Corrego
tempoario),
cerradão,
Cravo-deHemiparasita
urubu, quina,
c e r r a d o
ou árvore
feijão-de-arara
alto, vereda,
cerrado sensu
stricto

Spigelia anthelmia L.

Lombrigueira

Hemiparasita

Cerradão

E. R. Santos 742 &
C.B.Pereira

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

NOME POPULAR

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

----------

Hemiparasita

Campo sujo

Marquete, R et al.
2768; Fonseca, ML et
al 6115

Vereda

E. R. Santos 328 &
C.B.Pereira

LORANTHACEAE

Dendrophthora warmingii (Eichler) Kujt
Phoradendron
Grisebach.

quadrangulare

(Kunth.) E r v a - d e Herbácea
passarinho

Phthirusa ovata (Pohl ex. DC.) Eichler

Erva-deHemiparasita
passarinho

Phthirusa stellis (L.)Kuijt.

----------

Hemiparasita
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C a m p o ,
cerrado
Cerrado sensu
stricto, ﬂoresta
estacional
semidecidual

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 1987,
2015, 2213,2366 ; Silva
Filho, AP & Barros, BS
1874

Guimarães, LL et al. 80
Mendonça, RC et al.
6211; Guimarães, LL
et al 55

Psittacanthus sp.

E r v a - d e Hemiparasita
passarinho.

Psittacanthus robustus (Mart.) Mart.

Erva-deHemi-parasita Cerradão
passarinho

Psittacanthus sp.

Erva-deHerbácea
passarinho

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2216

Cerrado denso

E. R. Santos 649, 655
& C.B.Pereira

Mata paludosa, E. R. Santos 751, 756
cerradão
& C.B.Pereira

Struthanthus polyanthus (Mart.) Mart.

----------

C e r r a d o , E. R. Santos 417,
Á r v o r e , cerrado stricto 642 & C.B.Pereira;
arbusto
ou sensu, cerrado C.B.Pereira
28;
hemiparasita a nt ro p i za d o, Mendonça, RC et al.
mata ciliar
6217

Struthanthus sp1

----------

Árvore

Mata de galeria H.V.M.Parente 34
Mata
de
g a l e r i a ,
cerradão,
ou
c e r r a d o
a nt ro p i za d o,
cerrado stricto
sensu

E. R. Santos 529,
547,
834,
915
&
C.B.Pereira;
C.B.Pereira 35

Struthanthus sp2

----------

Árvore
arbusto

FAMÍLIA/ ESPÉCIE
LYCOPODIACEAE

NOME POPULAR

HÁBITO

Lycopodiella cernua(L.) Pic.-Serm.

----------

Herbácea

Encosta
barranco

LYGODIACEAE
Lygodium venustum SW
LYTHRACEAE

----------

Herbácea

Mata de galeria

Subarbusto

borda de grota
Oliveira, FCA; Fonseca,
funda de ﬂoresta
ML; Silva Filho, AP &
estacional
Barros, BS. 1863
semidecidual

Cuphea sp.

Cuphea acicularis Koehne

----------

----------

Cuphea cf. tenuissima Koehne

----------

COLETOR/ Nº DA COLETA

E. R. Santos 845
& C.B.Pereira, M.L.
de Fonseca,
F.C.A.
Oliveira, A.P. Silva
Filho, V.C. Oliveira
6007

C a m p o
a l a ga d o,
f l o r e s t a
Herbácea
estacional
semidecidual
aluvial
Cerrado denso,
c e r ra d o,
c e r r a d o
Á r v o r e ,
stricto sensu,
arbusto
ou
c e r ra d o,
herbácea
cerradão,
cerradão
antropizado

----------

Cuphea antisyphilitica H. B. & K.

HABITAT

Herbácea
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E.R.Santos 856, 911 &
C.B.Pereira

Oliveira, FCA et al.
1756
E. R. Santos 415,
420, 443, 461, 482,
923 & C.B.Pereira;
C.B.Pereira, H.L.Lemos
814 & H.V.M.Parente,
C.B.Pereira
03;
Oliveira, FCA et al.
1403

C e r r a d o , Fonseca, ML et al.
campo
6401

Cuphea sp.

----------

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Diplusodon sp.

E

----------

Herbácea

Savana Parque

Oliveira, FCA et al.
1613

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Árvore, arbusto

C e r ra d ã o,
cerrado, mata de E. R. Santos 71, 182,
galeria, cerrado
253, 609, 563, 643,
antropizado,
cerrado
stricto 707, 803 & C.B.Pereira
sensu

Lafoensia pacari A.St.- Hil.

Mangabeira, Árvore
pacari
arbusto

Lafoensia sp.

Mangabeira

Physocalymma scaberrimum Pohl.

Cega-machado Árvore

MALPIGHIACEAE

Árvore

E. R. Santos 560,
ou Cerrado stricto 669 & C.B.Pereira;
sensu
Fonseca, ML et al.
6147, 5953
Cerradão, mata
de
galeria,
c e r r a d o E. R. Santos 273, 632,
stricto sensu, 645, 661, 677, 704,
c e r r a d ã o 734, 804 & C.B.Pereira;
a nt ro p i za d o, C.B.Pereira 72
c e r r a d o
antropizado
C e r r a d o
E. R. Santos 89, 334,
stricto sensu,
964 & C.B.Pereira;
Cerradão,
Guimarães, LL et al. 08
cerrado

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Trepadeira
Cerrado
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 1944,
2414
Oliveira, FCA; Fonseca,
Floresta
de
Trepadeira
ML; Silva Filho, AP &
galeria alterada
Barros, BS. 1916
E. R. Santos 340 &
Arbusto
ou C e r r a d ã o ,
C.B.Pereira;
Sousa
trepadeira
cerrado típico
Silva, S et al. 401

Banisteriopsis sp.

---------

Banisteriopsis argyrophylla (A. Juss.) B. Gates

----------

Banisteriopsis campestris (A.Juss.) Little

----------

Banisteriopsis
Cuatrec.

----------

L i a n a
Cerradão
escandente

E. R. Santos 782 &
C.B.Pereira

NOME
POPULAR

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Banisteriopsis gardneriana (A. Juss.) W. R.
---------Anderson & B. Gates

Trepadeira

Banisteriopsis megaphylla (A. Juss.) B.
---------Gates

Cerrado
sensu
stricto/ ﬂoresta
e s t a c i o n a l Guimarães, LL et al. 54
semidecidual
aluvial

Arbusto

Cerrado

Banisteriopsis sp1

----------

A r b u s t o Á r e a
E. R. Santos 1526
escandente
antropizada

Banisteriopsis sp2

----------

Liana

cf.

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

pubipetala

(A.Juss.)
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Cerrado

Fonseca, ML et al.
6182

E. R. Santos 259 &
C.B.Pereira

E. R. Santos 338 &
C.B.Pereira

Banisteriopsis sp3

----------

Liana

Cerradão

Banisteriopsis sp4

----------

Herbácea

C e r r a d o E. R. Santos 731 &
antropizado
C.B.Pereira

Banisteriopsis sp5

----------

Herbácea

Cerrado

C.B.Soares 1046 &
A.G.Azevedo

Banisteriopsis sp6

----------

Herbácea

Cerradão

E. R. Santos 705 &
C.B.Pereira

Banisteriopsis sp7

----------

Herbácea

Cerrado

E. R. Santos 480 &
C.B.Pereira

Banisteriopsis sp8

----------

Herbácea

Cerrado, mata E. R. Santos 74, 175
de galeria
& C.B.Pereira
Fonseca, ML et al. 6321;

Banisteriopsis stellaris (Griseb.) B. Gates

----------

Trepadeira

Oliveira, FCA; Marocollo,
JF; Parente, HM &
Fonseca, JS. 2003, 2435

Cerradão

Árvore

Cerrado denso

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2162,
2179, 2218;Fonseca,
ML; Silva Filho, AP &
Barros, BS. 1855

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Murici

Arvoreta

Cerrado
stricto

Byrsonima cf. viminifolia A. Juss.

----------

Subarbusto

Byrsonima correaefolia A. Juss.

Murici

Arbusto

Byrsonima sp.

Murici

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Byrsonima cf. cydoniifolia A. Juss

Byrsonima crassa Nied.

E

Arbusto
árvore

Murici

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth.

Murici

Arbusto
árvore

Byrsonima fagifolia Nied.

Murici

Liana

161

sensu

Guimarães, LL et al. 64

Cerrado sensu Oliveira, FCA et al.
stricto
1311, 1320
Cerrado sensu Fonseca, ML et al.
stricto
6030
Vereda (Borda
de
mata),
ou
c e r r a d o
alto,
campo,
cerradão
Mata
de
g a l e r i a ,
cerradão,
ou savana parque,
f l o r e s t a
estacional
semidecidual
aluvial
Mata ciliar

E. R. Santos 749 &
C.B.Pereira; Fonseca, ML
et al. 6172, 6235, 6221;
Oliveira, FCA et al 1573,
1839, 1546; Mendonça,
RC et al. 6250; Silva Filho,

AP & Oliveira, VC. 5971

E. R. Santos 176
&
C.B.Pereira;
Mendonça, RC et
al.
6152,
6286;
Guimarães, LL et al.
12; Oliveira, FCA et al.
1306, 1612
E. R. Santos 1010 &
C.B.Pereira

Byrsonima laxiﬂora Griseb.

Murici

Árvore
arbusto

Byrsonima orbignyana A. Juss.

Canjiqueira

Árvore
arvoreta

Byrsonima pachyphylla A. Juss.

Murici

Arbusto

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

E

HÁBITO

F l o r e s t a
estacional
semidecidual
aluvial, mata
ou
ciliar, cerradão,
f l o r e s t a
estacional
semidecidual
aluvial
ou
Savana Parque

Guimarães, LL et al.
10; Mendinça, RC et al
6226; Oliveira, FCA et
al. 1291, 1384

Fonseca, ML et al.
6291, 1705
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Campo
sujo/
Parente,
HM
&
campo limpo
Fonseca, JS. 1979,
2039
COLETOR/ Nº DA COLETA
HABITAT

E. R. Santos 889 &
Murici-da- A r b u s t o
Mata de galeria C.B.Pereira; Fonseca,
mata
escandente
ML et al. 6338, 6299
V e r e d a , Guimarães, LL et al.
Byrsonima subterranea Brade e Markgr.
Murici
Subarbusto
cerrado
123
Liana
ou Cerrado stricto
E. R. Santos 496, 951,
Byrsonima sp.
Murici
a r b u s t o sensu, cerrado
977 & C.B.Pereira
escandente
antropizado
Murici-daFonseca, ML et al.
Byrsonima umbellata Mart.
Árvore
Vereda
mata
6021
C e r ra d o,
E. R. Santos 399 &
cerradão,
C.B.Pereira; Fonseca,
Byrsonima verbascifolia (L.) L.C.Rich. ex A. Murici-folha- Arbusto
ou cerrado sensu
ML et al. 6285;
stricto, cerrado
Juss.
grande
árvore
Oliveira, FCA et al.
ralo, cerrado
1300, 1354
alto
Vaz, AF; Marquete,
R;
Fonseca,
ML;
Camarea sericea St.-Hil.
---------Herbácea
Cerrado
Mendonça, RC &
Jesus, GN. 1075
H.L.Lemos 532 &
Heteropterys byrsonimifolia A. Juss.
---------Arbusto
Cerrado
H.V.M.Parente
Fonseca, ML et al.
Heteropterys cf. tomentosa A. Juss.
---------Arbusto
Cerrado
6154
Oliveira, FCA et al.
Heteropterys sp.
---------Trepadeira
Cerradão
1388
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
---------Arbusto
Cerrado
Mascagnia sp.
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 1982
F l o r e s t a
Mendonça, RC et al.
Mascagnia cordifolia (A. Juss.) Griseb.
---------Trepadeira
estacional
6187
semidecidual
Byrsonima sericea DC.

Peixotoa sp1

----------

Herbácea

Mata de galeria

E. R. Santos 227 &
C.B.Pereira

Peixotoa sp2

---------N O M
POPULAR

Liana

Mata de galeria

E. R. Santos 896 &
C.B.Pereira

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

E

162

Pteranda pyroidea A. Juss.

----------

Ptilochoeta bahwensis Turaz

----------

Tetrapterys ambigua (A. Juss.) Nied.
MALVACEAE

----------

Herissantia cf. nemoralis (St. Hil.) Briz.

----------

Herbácea

Malvaceae sp.

----------

Arbusto

Pavonia rosa-camprestris A. St. – Hil.

----------

Subarbusto

Subarbusto

Subarbusto

Peltaea cf. lasiantha Krapov. & Cristóbal

----------

Subarbusto

Sida cordifolia L.

Malva-branca

Herbácea

Sida sp1

Malva

Herbácea

Sida sp2

Malva

Herbácea

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Urena lobata L.

E

Á r e a
a n t ro p i za d a ,
cerradão
a nt ro p i za d o,
cerradão
C e r r a d o
antropizado

E. R. Santos 427,
487, 694, 1524 &
C.B.Pereira

E. R. Santos 421 &
C.B.Pereira
Fonseca, ML et al.
Cerrado
6132
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Vereda
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2074
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Cerrado
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2000
E. R. Santos 178 &
Mata de galeria
C.B.Pereira
Mata
de
c o r r e g o
E. R. Santos 122,
intermitente,
146, 574, 759, &
mata
de
C.B.Pereira
galeria, cerrado
stricto sensu
Beira
de E. R. Santos 222
estrada, mata &
C.B.Pereira;
de galeria
H.V.M.Parente, 39

HÁBITO

HABITAT

Herbácea

Mata
de
g a l e r i a , E. R. Santos 121, 168,
c e r r a d ã o , 765 & C.B.Pereira;
cerrado stricto H.V.M.Parente, 40
sensu

Malva-roxa

Herbácea

Mata
de
galeria, Varjão
( C a m p o
cerrado)

----------

Herbácea

Cerradão

Malva

MARANTACEAE
Calathea sp1

sensu Oliveira, FCA et al.

1312
Mata
de Fagg, CW & Oliveira,
Árvore
encosta
N. 1318
Herbácea ou
Aparecida da Silva, M.
Campo sujo
subarbusto
6199, 6666

Peltaea acutifolia (Gurke ex Mart.) Krapov. &
---------Cristóbal

Sida sp3

Cerrado
stricto

COLETOR/ Nº DA COLETA

E.
R. Santos 211 &
C.B.Pereira; E.R.Santos
37 & H.V.M.Parente;

Oliveira, FCA; Marocollo,
JF; Parente, HM &
Fonseca, JS. 2138

E. R. Santos 775 &
C.B.Pereira

Calathea sp2

----------

Herbácea

Cerradão,
E. R. Santos 189, 208
cerrado stricto
& C.B.Pereira
sensu

Calathea sp3

----------

Arbusto

Cerradão

C.B.Pereira 16

Calathea sp4

----------

Herbácea

Cerradão

C.B.Pereira 66
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Ischnosiphon sp.

F l o r e s t a
e s t a c i o n a l Oliveira, FCA et al.
Herbácea
semidecidual 1737
aluvial alterada
C.B.Pereira,
Mata
de
Arvoreta ou
E.R.Santos
586
galeria, mata
árvore
&
C.R.Brito;
ciliar
H.V.M.Parente 09
Mata
ciliar, E. R. Santos 504, 585
Árvore
mata de galeria & C.B.Pereira

----------

Koernickanthe orbiculata ( Koern.) L.
---------Anderson
Maranta sp.

----------

Maranta divaricata Roscoe

----------

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Maranta parvifolia O.G. Peters

Monotagma sp.

MARCGRAVIACEAE
Norantea guianensis Aubl.
Norantea guienensis Benth.

MELASTOMATACEAE
Acisanthera sp.
Bellucia grossularioides (L.) Triana.
Cambessedesia espora DC.
Cambessedesia hilariana(Kunth) DC.
Clidenia capitellata (Bonpl.) D. Don.
Desmocelis villosa (Aubl.) Naudin

E

Herbácea

Cerrado
E. R. Santos 758, 786
alagado, mata
& C.B.Pereira
de galeria

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

F l o r e s t a
e s t a c i o n a l Fonseca, ML et al.
---------Herbácea
semidecidual 6275
aluvial alterada
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Floresta
de
---------Erva
Parente,
HM
&
galeria
Fonseca, JS. 2020,
2324
E. R. Santos 830
&
C.B.Pereira;
Rabo-de-arara Arbusto
Mata de galeria
Guimarães, LL et al.
127
Fonseca, ML; Oliveira,
agarrapé-deMata de galeria
Liana
FCA; Silva Filho, AP &
papagaio
Oliveira, VC. 5982
E. R. Santos 960 &
---------Arbusto
Mata de galeria
C.B.Pereira
C e r r a d o E.
R. Santos 88
G o i a b a - d e - Arbusto
ou a nt ro p i za d o, &
C.B.Pereira;
peixe
árvore
ﬂoresta
de Guimarães, LL et al.
galeria
134
Oliveira, FCA et al.
---------Herbácea
Vereda
1459
Campo
sujo Aparecida da Silva, M.
---------Herbácea
(cerrado)
6320
Transição de
E. R. Santos 329 &
---------Arbusto
cerrado com
C.B.Pereira
vereda
E. R. Santos 954 &
Mata
ciliar,
---------Arbusto
C.B.Pereira; Oliveria,
vereda
FCA et al. 1468
E. R. Santos 754 &
C.B.Pereira
Fonseca, ML; Oliveira,
FCA; Silva Filho, AP &
Oliveira, VC. 6005

Henriettella ovata Cogn.

----------

Herbácea

Mata de galeria

Leandra sp.

----------

Arbusto

Vereda

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Arbusto

Vereda

Fonseca, ML et al.
6020

FAMÍLIA/ ESPÉCIE
Leandra sp.

N O M
POPULAR
----------

E
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Macairea rodula (Bonpl.) DC.

----------

Arbusto

Melastomataceae 1

----------

C e r r a d o
Arbusto,
stricto sensu,
árvore
ou
cerradão, mata
arvoreta
de galeria

Melastomataceae 2

----------

Arbusto

Melastomataceae 3

----------

Árvore

Miconia albicans (Sw.) Steud.

Folha-branca

Arbusto

Miconia albicans (Sw.) Triana.

Remela-degalinha, folha- Herbácea
branca

Vereda

C e r r a d ã o
antropizado

Oliveira, FCA et al.
1464; Fonseca, ML et
al. 6024
E. R. Santos 183,
510,
633,
917
&
C.B.Pereira;
H.L.Lemos 551 &
H.V.M.Parente.
E. R. Santos 808 &
C.B.Pereira

C e r r a d o , E. R. Santos 445, 718
cerradão
& C.B.Pereira
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Cerrado denso Fonseca, JS. 2240;
Fonseca, ML; Silva
Filho, AP & Barros, BS.
1936

E. R. Santos 366, 519
& C.B.Pereira; Oliveira,
FCA et al. 1779, 1220, ;
Fonseca, ML etal.6218,
Mata
de 6121,
5986,
6420;
galeria, cerrado Mendonça, RC et al.
6200; Marocollo, JF;

Parente, HM & Fonseca,
JS. 1945, 2040

Miconia calvescens DC.

----------

Árvore

Miconia ciliata (Rich.) DC.

----------

Arbusto

Miconia cuspidata Naudin

----------

Árvore

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Miconia cf. chamissois Naudin

----------

Árvore

Miconia cf. dodecandra (Desr.) Cogn.

----------

Árvore

Miconia cf. ibaguensis (Bonpl.) Triana

----------

Arbusto

Miconia cf. nervosa (Sm.) Triana

----------

Arvoreta

Miconia chamissois Naudin

----------

Arbusto

E
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HÁBITO

Oliveira,
FCA;
JF;
F l o r e s t a Marocollo,
estacional
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2050
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Cerrado denso
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2212,
2344, 2346
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
F l o r e s t a
Parente,
HM
&
estacional
Fonseca, JS. 2052,
2475
COLETOR/ Nº DA COLETA
HABITAT
Oliveira,
FCA;
JF;
Floresta
de Marocollo,
galeria
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2319
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Mata ciliar
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2484
Fonseca, ML et al.
Vereda
6019
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Cerradão
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2226
Fonseca, ML et al.
Savana Parque 6233; Oliveira, FCA et
al. 1586

Miconia elegans Cogn.

Miconia fallax DC.

Miconia ferruginata A.DC.

----------

Arbusto

Pixiricad o - c a m p o , Arbusto
j a c a t i r ã o - arvoreta
ferrugem

----------

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Miconia hirtella Cogn.

----------

E. R. Santos 961 &
C.B.Pereira; Fonseca, ML
et al. 6122; Oliveira, FCA;

Herbácea ou
Cerrado
arbusto

----------

Miconia heliotropoides Triana

Fonseca, ML et al.
5999, 6023

Vereda

E

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2266,
2187

E. R. Santos 1052 &
C.B.Pereira; Fonseca, ML
C e r r a d o , et al. 6178; Oliveira, FCA
et al. 1564, 1381, 1420,
ou cerrado alto, 1760; A.P. Silva Filho;
c e r r a d ã o V.C. Oliveira 5963, 5972;

alterado

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2265,
2219

de

Subarbusto

Floresta
galeria

HÁBITO

HABITAT

Arbusto

Vereda, mata de Azevedo, MLM et al.
galeria
1255

Miconia macrothyrsa Benth.

----------

Arbusto

C e r ra d o,
clareira
de
campo, savana
p a r q u e ,
cerrado alto,
cerradão
alterado,
c e r r a d o
típico, cerrado
fechado

Miconia rubiginosa (Bonpl.) A.DC.

----------

Arbusto

Cerrado

Miconia sp.

----------

Arbusto

Miconia stenostachya DC.

----------

Arbusto

Microlicia sp.

----------

Subarbusto

Mouriri elliptica Mart.

Mendonça, RC et al.
6281; Oliveira, FCA;

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 1955,
2459

COLETOR/ Nº DA COLETA

Fonseca, ML et al. 6400,
6332, 6539; Oliveira, FCA
et al. 1693, 1557, 1771,
1395; Guimarães, LL;

Mendonça, RC; Oliveira,
FCAO; Cardoso, E. 28;
Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 1974,
2220, 2021; Silva Filho,
AP & Barros, BS. 1858

E. R. Santos 331 &
C.B.Pereira; Pereira,
BAS. 2401
E. R. Santos 958 &
Mata de galeria
C.B.Pereira
Cerradão,
Oliveira, FCA et al.
ﬂoresta
de
1383, 1372
galeria
C a m p o
Oliveira, FCA et al.
inundável/
1646
cerrado

Cerrado, mata
Arbusto,
Puça-croa,
de
galeria,
árvore
ou
cerradão,
coroa-de-frade
arvoreta
campo cerrado

C.B.Soares
1048
&
A.G.Azevedo; E.R.Santos
229, 815 & C.B.Pereira,
Guimarães, LL et al. 05;
Mendonça, RC et al.
6249; Oliveira, FCA et al.
1299; Oliveira, FCAO;

Cardoso, E. 90

Mouriri pusa Gardner.

E. R. Santos 457 &
Cerrado stricto C.B.Pereira; Oliveira,
Subarbusto
sensu,cerrado FCA et al. 1577;
árvore
alto, cerrado
Fonseca, ML et al.
6112

Puça-preto
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Rhyncanthera grandiﬂora (Aubl.) DC.

----------

HÁBITO

COLETOR/ Nº DA COLETA
HABITAT
Cerrado stricto
---------sensu
E. R. Santos 873 &
Cerradão
C.B.Pereira
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Cerrado ralo
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2264

Rhyncanthera sp1.

Rhyncanthera sp2.

----------

Árvore

Tibouchina candolleana (DC.) Cogn.

----------

Arbusto

Tibouchina cf. barbigera (Naudin) Baill.

E

Vereda

N O M
POPULAR
----------

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

Árvore

----------

Fonseca, ML et al.
5990

Arbusto

Arbusto

Oliveira, FCA et al. 1671;
Fonseca, ML et al. 6409;

Savana Parque Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2037

Tibouchina sp1

Quaresmeira

Árvore

C e r r a d ã o E. R. Santos 883 &
antropizado
C.B.Pereira

Tibouchina sp2

Quaresmeira

Árvore

E.
R. Santos 471
Mata de galeria &
C.B.Pereira;
C.B.Pereira 436

Tococa nitens (Benth.) Triana

Tococa sp.

----------

----------

Subarbusto

Vereda

Árvore

C a m p o
a nt ro p i za d o,
E. R. Santos 393, 773,
mata
de
793 & C.B.Pereira
g a l e r i a ,
cerradão

Árvore

C.B.Pereira, 33 ; Oliveira,
FCA; Marocollo, JF;
Área de quintal
Parente, HM & Fonseca,
JS. 2183

MELIACEAE
Cedrela ﬁssilis Vell.

Cedro

Guarea guidonea (L.) Sleumer.

----------

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Trichilia hirta L.

Trichilia sp.

Árvore
E

Oliveira, FCA et al. 1466,
1402; Marocollo, JF;

Parente, HM & Fonseca,
JS. 2334

E.R.Santos
C.B.Pereira;

174

&

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Mata de galeria
Parente, HM & Fonseca,
JS. 2055

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

----------

Árvore

Cerrado

Pereira,
BAS
&
Alvarenga, D. 3283

Catiguá

Árvore

Floresta
galeria

de Pereira,
BAS
&
Alvarenga, D. 3632

MENISPERMACEAE
Abuta grandiﬂora (Mart.) Sandwith

---------

Arvoreta

Cerrado

Acacia sp.

Angico

Árvore

Cerrado
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Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 1985
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2410

Acacia cf. paniculata Willd.

Angico

Árvore

F l o r e s t a
estacional
semidecidual
aluvial alterada

Oliveira, FCA et al. 1731;

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2069,
2149

E. R. Santos 913
&
C.B.Pereira;
E.R.Santos 1096 &
A.C.Pereira
Mendonça, RC et al.
6275
Pereira,
BAS
&
Alvarenga, D. 2907,
3380
E. R. Santos 907, 933
& C.B.Pereira
Pereira,
BAS
&
Alvarenga, D. 2892

Acacia polyphylla DC.

Espinheiro

Árvore

Mata de galeria

Acacia sp.

----------

Árvore

Floresta
galeria

Anadenanthera peregrina (L.) Speg.

----------

Árvore

F l o r e s t a
estacional

Calliandra parviﬂora Benth.

Angiquinho

Árvore

Mata de galeria

Chloroleucon tenuiﬂorum (Benth.) Barneby
---------& J.W. Grines

Árvore

F l o r e s t a
estacional

Calliandra sp.

Árvore

Mata de galeria H.V.M.Parente, 04

Subarbusto

Floresta
galeria

HÁBITO

HABITAT

----------

de

Oliveira,

Desmanthus sp.

----------

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

E

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong.

Ta m b o r i l ,
orelha-denegro

Guarea kunthiana A. Juss.

Marinheiro,
piorreira.

Inga sp.

Ingá

Inga cylindrica (Vell.)Mart.

Ingá

Inga edulis Mart.

Ingá-de-metro

Inga laurina (Sw.) Willd.

Ingá

Inga nobilis Willd.

Ingá

Inga vera Willd.

Ingá
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FCA;
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2400

de Marocollo,

COLETOR/ Nº DA COLETA

Área antrópica,
mata
de E.R.Santos 796 &
Herbácea
R.
galeria, ﬂoresta C.B.Pereira; E.
semi-prostada
e s t a c i o n a l Santos 1529; Oliveira,
ou árvore
d e c i d u a l FCA et al. 1431
submontana
Oliveira,
FCA;
JF;
Mata de galeria Marocollo,
Árvore
inundável
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2494
Oliveira,
FCA;
JF;
Mata
ciliar/ Marocollo,
Árvore
f l o r e s t a Parente,
HM
&
estacional
Fonseca, JS. 2067,
2065, 2159, 2163
Oliveira,
FCA;
JF;
F l o r e s t a Marocollo,
Árvore
ombróﬁla
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2107
Arbusto
ou Cerrado, mata E. R. Santos 262, 1012
árvore
de galeria
& C.B.Pereira
C e r ra d o,
E. R. Santos 341
mata
ciliar
&
C.B.Pereira;
Arvoreta ou semidecidua,
Mendonça, RC et al.
f l o r e s t a
árvore
6171, 6219; Pereira,
estacional
BAS et al. 3616
semidecidual
E. R. Santos 274 &
Arbusto
Cerrado
C.B.Pereira
C e r r a d ã o E. R. Santos 424
Herbácea ou a nt ro p i za d o, &
C.B.Pereira;
árvore
ﬂoresta
de Mendonça, RC et al.
galeria
6215

Mimosa sp.

----------

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

E

Subarbusto

Vereda

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 1939,
1993, 2094, 2140

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Mimosa claussenii Benth

----------

Arbusto

Mimosa cf. pithecolobioides Benth.

----------

Arbusto

Mimosa debilis Humb. & Bonpl. ex Willd.

----------

Subarbusto

Mimosa dichroa Barneby

----------

Subarbusto

Mimosa foliolosa Benth.

----------

Arbusto

Mimosa hirsutissima Mart.

----------

Arbusto

Mimosa laticifera Rizzini & A. Mattos

P a u - d e Árvore
espinho, sabiá

Mimosa nuda Benth.

----------

Subarbusto

Mimosa setosa Benth.

----------

Arbusto

Mimosa somnians Humb. & Bonpl. ex Willd.

----------

Subarbusto

Mimosa sp1

----------

Árvore

Mimosa sp2

----------

Árvore

Mimosa sp3

----------

Arvoreta
árvore

Mimosa sp4

----------

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Mimosa sp5

----------

Herbácea

Mimosa velloziana Mart.

----------

Trepadeira

Árvore
E
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HÁBITO

Fonseca, ML et al. 6222,
6170; Oliveira, FCA; Silva

Cerrado

Filho, AP & Oliveira, VC.
5974

Campo sujo, Fonseca, ML et al.
cerrado ralo
6069
Oliveira, FCA et al.
Savana Parque
1655
C e r ra d o,
c e r r a d o Fonseca, ML et al.
stricto sensu, 6159, 5942
cerradão
C e r r a d o
Fonseca, ML et al.
sensu stricto,
5964
cerradão
E. R. Santos 691 &
Cerradão
C.B.Pereira
Fonseca, ML et al.
Cerradão
6514
Fonseca, ML et al.
Cerrado
6358
Fonseca, ML et al.
Cerrado
6192
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Cerrado
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2439
E. R. Santos 831 &
Cerradão
C.B.Pereira
Cerrado stricto E.R.Santos
572 &
sensu
C.B.Pereira
ou

Mata de galeria

E.R.Santos 452, 836,
945 & C.B.Pereira

C e r r a d o
a nt ro p i za d o, E.R.Santos 123, 149,
cerrado stricto 260 & C.B.Pereira
sensu
COLETOR/ Nº DA COLETA
HABITAT
C e r r a d o E.R.Santos
antropizado
C.B.Pereira

Floresta
galeria

357

&

de Oliveira, FCA et al.
1506

Parkia platycephala Benth.

Fava-de-bolota

Plathymenia reticulataBenth.

Vinhático

Samanea sp.

Arbusto
arvoreta

E.R.Santos
162,
272, 311, 484, 515,
562,
642,
695,
800 & C.B.Pereira;
ou Cerradão, mata E.R.Santos
45
&
de galeria
H .V. M . P a r e n t e ;
C.R.S.Anjos 28 &
H .V. M . P a r e n t e ;
Fonseca, ML et al.
6144

Árvore
arvoreta

C e r ra d o,
cerrado stricto
sensu,
area
ou a n t ro p i za d a ,
cerrado ralo,
cerradão,
cerrado típico,
cerrado alto

----------

Árvore

Barbatimão

Árvore

Stryphnodendron coriaceum Benth.

Barbatimão

Árvore

Stryphnodendron coriaceum Mart.

B a r b at i m ã o da-folha-larga. Árvore

Styphnodendron obovatum Benth.

Barbatimão

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Stryphnodendron
Coville.

adstringens

(Mart.)

Stryphnodendron rotundifolium Mart.

Stryphnodendron sp.
MOLLUGINACEAE
Mollugo verticillata L.

Mata de galeria

JF; Parente, HM &
Fonseca, JS. 2257, 2426

E.R.Santos 109, 288,
727 & C.B.Pereira

Mata de galeria
antropizada
Cerrado ralo,
cerrado sensu
stricto

E.R.Santos 890 &
C.B.Pereira
Fonseca, ML et al.
6059; Oliveira, FCA et
al. 1423
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Cerrado ralo
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2132,
2255
FCA;
Borda
de Oliveira,
ﬂoresta
de Marocollo,
JF;
galeria/ campo Parente,
HM
&
úmido
Fonseca, JS. 2335
COLETOR/ Nº DA COLETA
HABITAT

Árvore
E

E.R.Santos
950
&
C.B.Pereira; C.B.Pereira
551; Fonseca, ML et
al. 6511, 6223, 6499,
6442, 6177, 6428, 6481;
Oliveira, FCA et al. 1842,
1709, 1542; Guimarães,
LL et al. 137; Marocollo,

HÁBITO

Barbatimão-daÁrvore helióﬁta
folha-miúda

Cerrado

Barbatimão

Árvore

Cerrado típico

----------

Árvore

Cerrado

MONIMIACEAE

Fonseca, ML et al. 6176,
6252; Oliviera, FCA;

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 1963,
2158

Fonseca, ML et al.
6366
E.R.Santos 626 &
C.B.Pereira
Oliveira, FCA et al. 1806;

Siparuna cujabana (Mart. ex Tul). A. DC.

Siparuna guianensis Aubl.

Negramina

Arbusto

N e g r a m i n a , Árvore
capitú
arbusto

MORACEAE
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Cerradão
Cerradão,
c e r ra d o,
ou
cerrado sensu
stricto, cerrado
alto

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 1988,
2282
E.R.Santos
75
&
C.B.Pereira; Guimarães,
LL et al. 83, 136;
Oliveira, FCA et al. 1349;

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2045,
2197, 2472

Brosimum gaudichaudii Trécul.

Bureré, mamaÁrvore
cadela

Ficus calyptroceras (Miq.) Miq.

----------

Árvore

Ficus catappifolia Kunth. et Bouché

----------

Árvore

Ficus insipida Willd.

Gameleira

Árvore

Ficus pertusa L.f.

----------

Árvore

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Ficus sp1

Gameleira

Árvore

Ficus sp2

Gameleira

Árvore

Ficus sp3

Gameleira

Árvore

Ficus sp4

Gameleira

E

Sorocea bomplandii (Baill.) W.C.Burger,
---------Lanjow & W. Boer.

----------

MYRISTICACEAE

Virola sebifera Aubl.

Cerrado

Pereira, BAS et al 2608

E.R.Santos 141,
&
C.B.Pereira
M a t a Fonseca, ML et al.
e s t a c i o n a l 3946; Aparecida da
decidual
Silva, M et al. 3391
COLETOR/ Nº DA COLETA
HABITAT
E.R.Santos
08 &
Mata
de
H .V. M . P a r e n t e ;
g a l e r i a ,
E.R.Santos 187, 271,
cerradão,
302 & C.B.Pereira;
f l o r e s t a
H.V.M.Parente 41 &
estacional
C.B.Pereira
Mata de galeria

----------

----------

E.R.Santos 432, 827,
929 & C.B.Pereira
E.R.Santos 106 &
Árvore
Mata de galeria
C.B.Pereira
Mata
de Pereira,
BAS
&
Árvore
encosta
Mecenas, VV. 2264
Cerradão,
E.R.Santos
126,
Á r v o r e , c e r ra d o,
294, 597, 621, 646,
arbusto
ou f l o r e s t a
895 & C.B.Pereira;
arvoreta
estacional,
C.B.Pereira, 553
mata de galeria
F l o r e s t a
Mendonça, RC et al.
Arbusto
estacional
6177
semidecidual

Maclura tinctoria (L.) Don. ex. Steud.
---------Subsp. tinctoria

Sorocea guilleminiana Gaudich.

HÁBITO

C.B.Pereira,
H . L . l e m o s ,
H.V.M.Parente 813;
Guimarães, LL et al.
67; Fonseca, ML et al.
6231
V e r e d a , Oliveira,
FCA
&
cerrado
Filgueiras, TS. 1069

Mata
de
g a l e r i a ,
mata
ciliar
semidecidua,
savana parque

M u c u í b a , Árvore
virola
arvoreta

Virola sp.

Virola

Árvore

Virola subsessilis (Benth.) Warb.

----------

Arbusto

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.)

Mucuiba

E

HÁBITO
Árvore
arvoreta
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Mata de galeria

C e r ra d o,
cerradão,
cerradão
ou a nt ro p i za d o,
cerrado denso,
mata
de
galeria, cerrado
típico
Cerrado típico,
clareira
de
campo
Campo cerrado
(cerrado ralo)

E. R. Santos 660, 919 &
C.B.Pereira; C.B.Pereira,
17, 61, 62; H.L.Lemos
549 & H.M.V.Parente;
Oliveira, FCA et al 1697;
Fonseca, ML et al. 6346;

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2125,
2468, 2369

Fonseca, ML et al.
6405
Mendonça, RC et al.
6257; Fonseca, ML et
al. 6101

COLETOR/ Nº DA COLETA
HABITAT
Cerradão,
ou
E.R.Santos 1099 &
cerrado stricto
C.B.Pereira
sensu

MYRSINACEAE

Oliveira, FCA et al.
1711
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Cerrado denso
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2211
O l i v e i r a ,
Floresta
de F C A ; M a r o c o l l o ,
galeria inundável JF; Parente, HM &
Fonseca, JS. 2466
Cerrado stricto E.R.Santos 217 &
sensu
C.B.Pereira
F l o r e s t a
e s t a c i o n a l H.V.M.Parente, 55
semídecidual

Ardisia ambigua Mart.

----------

Arbusto

Cybianthus detergens Mart.

----------

Arvoreta

Cybianthus cf. gardneri (A.DC.) Agostini

----------

Arvoreta

Cybianthus sp.
MYRTACEAE

----------

Árvore

Blepharocalyx sp.

----------

Árvore

Campomanesia sp.

----------

Árvore

Cerrado

Guimarães, LL et al. 84

Eugenia aurata O.Berg

----------

Árvore

Cerrado

E.R.Santos
C.B.Pereira

Eugenia cristaensis O. Berg

----------

Subarbusto

Cerrado

Pereira,
BAS
&
Alvarenga, D. 2224

Cerradão

903

&

Guimarães, LL et al. 91;

Eugenia dysenterica DC.

Cagaita

Árvore

Eugenia ﬂorida DC.

----------

Arvoreta

Eugenia moraviana O. Berg.

----------

Arbusto

F l o r e s t a
estacional
semidecidual
Mata ciliar

Eugenia sp.

----------

Arbusto

Mata ciliar

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

HÁBITO

HABITAT

E

Myrcia lasiantha DC. Det.: Fonseca, ML- V.2009

----------

Myrcia multiﬂora (Lam.) DC.

G u a m i r i m - Arbusto
natal
árvore

Myrcia pallens DC.

----------

Myrcia rostrata DC.

G r u d e n t o , Arbusto
guamirim
árvore

Myrcia sellowiana O.Berg.

----------

Cerradão

Subarbusto

Árvore

Árvore

172

ou

Oliveira, FCA; Marocollo,
JF; Parente, HM &
Fonseca, JS. 2244

Mendonça, RC et al.
6185; Pereira, BAS et
al. 2233
Mendonça, RC et al.
6235
Mendonça, RC et al.
6247
COLETOR/ Nº DA COLETA

Cerrado
sensu
stricto/ ﬂoresta Mendonça, RC et al.
e s t a c i o n a l 6207
semidecidual
Guimarães, LL et al.
C a m p o , 74; Oliveira, FCA et
al. 1669, 1481, 1288;

c e r ra d o,
savana parque,
v e r e d a ,
cerradão

Mendonça, RC; Oliveira,
FCAO; Cardoso, E. 26;
Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2186,
2373

Mendonça, RC et al.
Cerrado stricto
6212; Oliveira, FCA et
sensu
al. 1309
C e r r a d o
a nt ro p i za d o, E.R.Santos
102
ou campo, ﬂoresta &
C.B.Pereira;
e s t a c i o n a l Mendonça, RC et al.
semidecidual 6147
aluvial
E.R.Santos
690
Cerradão,
&
C.B.Pereira;
v e r e d a ,
Mendonça, RC et al.
cerrado ralo
6260

Myrcia splendens (Sw) DC.

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC.
Myrcia variabilis Mart. ex. DC.
Myrtaceae sp.
Psidium sp.

FAMÍLIA/ ESPÉCIE
Psidium myrsinoides O.Berg

Psidium myrsinites DC.

Guimarães, LL et al.
63; Fonseca, ML et
Floresta
de
Grudentinho, A r b u s t o ,
al. 6350; Mendonça,
galeria, cerrado
guamirim
árvore
RC et al. 6144, 6147;
típico
Oliveira, FCA et al.
1276.
Floresta
de Mendonça, RC et al.
---------Arbusto
galeria
6271
Cerrado sensu
Oliveira, FCA et al.
---------Arvoreta
stricto, cerrado
1358
alto
C e r r a d o
E.R.Santos 599, 920,
---------Herbácea
stricto sensu,
975 & C.B.Pereira
cerradão
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
---------Arvoreta
Cerradão
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2227
N O M E
COLETOR/ Nº DA COLETA
HÁBITO
HABITAT
POPULAR
E.R.Santos
1098
Cerrado stricto
&
C.B.Pereira;
Árvore
ou
---------sensu,campo
arvoreta
Mendonça, RC et al.
cerrado
6194
E.R.Santos
190 &
---------Árvore
Cerradão
C.B.Pereira

Psidium sp1

----------

Herbácea

Á r e a E.R.Santos
antropizada
C.B.Pereira

701

&

Psidium sp2

----------

Árvore

Mata de galeria

E.R.Santos
C.B.Pereira

634

&

Psidium sp3

----------

Árvore

Cerradão

Psidium sp4

----------

Árvore

NYCTAGINACEAE
Boerhavia difussaL

Pega-pinto

Herbácea

Cerrado

Guapira sp1

----------

Arbusto

Mata de galeria C.B.Pereira 25

Guapira sp2

----------

Árvore

Cerrado

Neea theifera Oerst.

----------

Subarbusto

Cerradão

OCHNACEAE

Ouratea sp.

Vassoura-deArvoreta
bruxa.

Ouratea castaneifolia (DC.) Engl

Vassoura-debruxa, curti- Arbusto
seco

173

E.R.Santos 110 &
C.B.Pereira
E.R.Santos 513, 938 &
Mata de galeria
C.B.Pereira
C.B.Pereira 11
E.R.Santos 666
&
C.B.Pereira
Mendonça, RC et al.
6287

Guimarães,
LL;
Mendonça,
RC;
c a m p o Oliveira,
FCAO;
c e r r a d o / Cardoso,
E.
25;
cerrado ralo
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2474
Cerradão,
ﬂoresta
de
galeria estreita, Oliveira,
FCA
et
f l o r e s t a al.
1401,
1344;
e s t a c i o n a l Guimarães, LL et al. 13
semidecidual
aluvial

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Ouratea ﬂoribunda (A. St.-Hil.) Engl.

E

HÁBITO

HABITAT

----------

Subarbusto

Vereda, cerrado

Ouratea hexasperma (A.St. Hil.) Baill.

----------

Vereda, mata
Herbácea ou de
galeria,
arbusto
campo cerrado,
cerrado

Ouratea ovalis (Pohl) Engl.

----------

Arvoreta

Cerrado

Ouratea sp1

----------

Árvore

Cerradão, mata
ciliar

Ouratea sp2

----------

Herbácea

Aquática

Ouratea sp3

----------

Herbácea

Margem
ribeirão
João

Ouratea spectabilis (Mart.) Engl.

----------

Herbácea

Sauvagesia sp.

----------

Subarbusto

Sauvagesia erecta L.

----------

Herbácea

OLACACEAE
Heisteria ovata Benth.

Arvoreta

OLEACEAE
Priogymnanthus hasslerianus (Chodat.) P.
Pau-vidro
S. Green

Epíﬁta
árvore

COLETOR/ Nº DA COLETA

Guimarães, LL et al.
124
E.R.Santos 326, 730,
755&
C.B.Pereira;
Mendonça, RC et al.
6191; Oliveira, FCA et
al. 1298
Fonseca, ML et al.
6194
E.R.Santos
579
&
C.B.Pereira;
C.B.Pereira 44
D.B.Pereira 06

do
E.R.Santos 754
São
C.B.Pereira

&

E.R.Santos
957 &
C.B.Pereira
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Campo úmido
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2347
C e r r a d ã o E.R.Santos
423 &
antropizado
C.B.Pereira
Mata de galeria

Floresta
galeria

de Mendonça, RC et al.
6274

Cerradão,
303 &
f l o r e s t a E.R.Santos
ou
e s t a c i o n a l C.B.Pereira; Fonseca,
semidecidual ML et al. 6270
alterada

ONAGRACEAE
Ludwigia nervosa (Poir.) Chase

Cruz-de-malta Arbusto

Vereda

Fonseca, ML et al.
5994

Ludwigia sedoides(Humb. & Bonpl.) Hara

Cruz-de-malta Epíﬁta

Cerradão

H.L.Lemos 04

Ludwigia sp1.

---------N O M
POPULAR

Epíﬁta

Mata de galeria

E.R.Santos
C.B.Pereira

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Epíﬁta

Mata
cerradão

FAMÍLIA/ ESPÉCIE
Ludwigia sp2.

----------

Ludwigia sp3.
Ludwigia sp. 10

-------------------

E

320,

E.R.Santos

Herbácea
Vereda
terrestre
Lagoa

ORCHIDACEAE
Barbosella sp.

Orqúidea

Epíﬁta

Bletia catenulata Ruiz. & Pavon.

----------

Herbácea

Brassavola fragans Barb. Rodr.

Orqúidea

Herbácea

174

980
C.B.Pereira,
H.L.Lemos 540 &
H.V.M.Parente
E.R.Santos 744 &
C.B.Pereira
Santos, ER 1964; Silva,
DS; Kobayashi, JT &
Pereira, CB.

seca, &

Mata
de
E.R.Santos 875, 880 &
g a l e r i a ,
C.B.Pereira
cerradão
Oliveira, FCA et al.
Vereda
1330
E.R.Santos
330 &
Cerrado
C.B.Pereira

HerbáceoMata de galeria C.B.Pereira 456
Epíﬁta
E.R.Santos 319
Epíﬁta
Mata de galeria
C.B.Pereira

Catasetum confusum G.Romero

Orqúidea

Cattleya nobilior Rchb.f.

Orqúidea

Cleistes sp.

Orqúidea

Epíﬁta

Craniches candida (Barb. Rodr.) Cogn.

----------

Erva

HÁBITO

H.L.Lemos
539 &
H.V.M.Parente
Fonseca, ML et al.
Mata ciliar
3189
E.R.Santos 447, 450 &
Mata de galeria
C.B.Pereira
Oliveira, FCA et al.
Cerrado ralo
1669
Mata
de
E.R.Santos 172, 242,
g a l e r i a ,
767 & C.B.Pereira
cerradão
C e r r a d o E.R.Santos
713 &
antropizado
C.B.Pereira
E.R.Santos 277, 876
Cerradão
& C.B.Pereira
COLETOR/ Nº DA COLETA
HABITAT

Liana

Mata de galeria

Encyclia linearifolioides (Kraenz.) Hoehne. Orqúidea

Herbácea

Epistephium sclerophyllum Lindl.

----------

Herbácea

Habenaria aphylla Barb. Rodr.

Orqúidea

Herbácea

Lockhartia lunifera (Lindl.) Reichb.f.

Orqúidea

Herbácea

Notylia sp.

Orqúidea
N O M
POPULAR

Liana

FAMÍLIA/ ESPÉCIE
Oncidium cebolleta Sw.

E

Orqúidea

Stenorrhynchuscf. hypnophilus Barb. Rodr. Orqúidea
OXALIDACEAE

Epíﬁta

Oxalis densifolia Mart. & Zucc.

Azedinha

Subarbusto

Oxalis goyazensis Turcz.

Azedinha

Subarbusto

Oxalis sp1

Trevinho

Arbusto

Oxalis sp2

Trevinho

Arbusto

PASSIFLORACEAE
Passiﬂora alata Curtis.

Maracujá-doArbusto
mato

Passiﬂora foetida L.

Maracujá-doHerbácea
mato

PHYTOLACCACEAE
Gallesia cf. integrifolia(Benth) Harms

----------

Arbusto

PIPERACEAE
Ottonia sp.

----------

Herbácea

Peperomia delicatula Henschen.

----------

Herbácea

175

&

Cerradão

E.R.Santos 233 &
C.B.Pereira
E.R.Santos 833
&
Mata de galeria
C.B.Pereira
C a m p o
c e r r a d o , Guimarães, LL et al.
cerrado ralo, 105
vereda
Fonseca, ML et al.
Cerrado
5959
E.R.Santos 396, 794 &
Mata de galeria
C.B.Pereira
E.R.Santos
831
&
C.B.Pereira;
Mata de galeria
C.B.Pereira 438, 541;
H.V.M.Parente 44
E.R.Santos 131, 237
Mata de galeria 591, 798, 896 &
C.B.Pereira
E.R.Santos 932
&
Mata de galeria
C.B.Pereira

Cerradão,
Guimarães, LL et al.
f l o r e s t a
06; Mendonça, RC et
estacional
al. 6154
demidecidual
F l o r e s t a
e s t a c i o n a l Oliveira, FCA et al.
semidecidual 1732
aluvial
Ruderal

Piper sp.

----------

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Piper aduncum L.

Piper fuligeneum Aubl.

E

Arbusto

Vereda

Fonseca, ML; Oliveira,
FCA;
Silva
Filho,
AP & Oliveira, VC.
6004;
Marocollo,
JF; Parente, HM &
Fonseca, JS. 2075,
2057

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

C a m p o
P i m e n t a - d e - Herbácea ou a nt ro p i za d o,
macaco
arbusto
cerradão,
vereda
V e r e d a ,
---------Subarbusto
ﬂoresta
de
galeria

Piper tuberculatum Jacq.

P i m e nta - d e Herbácea
macaco

Mata de galeria

Piper sp.

P i m e nta - d e Herbácea
macaco

Mata de galeria

Pothomorphe umbellata (L.) Miq.

P i m e nta - d e Herbácea
macaco

POACEAE
Actinocladum verticillatum (Ness) Mclure ex
taquari
Sordstr.

Herbácea

Acroceras sp.

----------

Erva

Andropogon bicornis L.

----------

Herbácea

Aristida capillacea Lam.

----------

Herbácea

Aristida cf. setifolia Kunth

----------

Herbácea

Aristida riparia Trin.

----------

Erva

Arundinella hispida (Humb. & Bonpl. ex
---------Willd.) Kuntze
N O M
FAMÍLIA/ ESPÉCIE
POPULAR

Axonopus sp.

Herbácea
E

HÁBITO

Erva

----------

176

E.R.Santos 279, 777 &
C.B.Pereira; Oliveira,
FCA et al. 1416
Guimarães, LL et al.
119
E.R.Santos 791
C.B.Pereira

&

E.R.Santos 724 &
C.B.Pereira
H .V. M . P a r e n t e ,
Mata de galeria C.B.Pereira 46 &
E.R.Santos

Mata de galeria

Fonseca, ML; Oliveira,
FCA; Silva Filho, AP &
Oliveira, VC. 5984

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Cerradão
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2192
C.B.Pereira 324;
Vereda, savana
Fonseca, ML et al.
parque
6290
Floresta
de Fonseca, ML et al.
galeria
6257
C e r r a d o
Fonseca, ML et al.
sensu stricto/
5952
cerradão
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Cerrado ralo
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2258
Floresta
de Guimarães, LL et al.
galeria
131
COLETOR/ Nº DA COLETA
HABITAT
Fonseca, ML; Oliveira,
FCA; Silva Filho, AP
& Oliveira, VC. 1927,
cerrado sensu
5951,6034;
Barros,
stricto
BS 1875; Marocollo,
JF; Parente, HM &
Fonseca, JS. 2011

Axonopus aureus P. Beauv.

----------

Herbácea

Fonseca, ML et al. 6179,
6403,
6406;
C e r r a d o , 6463,
Oliveira, FCA et al. 1494,
cerrado típico, 1759; Aparecida da Silva,
cerrado ralo, M & Pinheiro, FC. 6976;

campo sujo

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2223

Axonopus chrysoblepharis (Lag.) Chase

----------

Herbácea

Cerrado denso/ Fonseca, ML et al.
cerradão
6517

Axonopus sp.

----------

Herbácea

Mancha
cerradão

Eleusine indica (L.) Gaert.

Capim-pé-deHerbácea
galinha

Mata de galeria

E.R.Santos
C.B.Pereira

Echinolaena inﬂexa (Poir) Chase

Capim-ﬂexinha Herbácea

Cerrado

Guimarães, LL et al.
110

de Oliveira, FCA et al.
1710
221

&

Fonseca, ML et al.
6434; Oliveira, FCA;

Echinolaena oplismenoides (Munro ex
---------Döll) Stieber

Herbácea

Cerrado típico

Echinochloa sp.

----------

Árvore

Mata de galeria

Eragrostis sp.

----------

Erva

Eragrostis maypurensis (Kunth) Steud.

----------

Herbácea

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

NOME POPULAR HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Guadua sp.

----------

Vereda

Guimarães, LL et al.
129

Gymnopogon foliosus (Willd.) Nees

Bambú

----------

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS.2014,
2277, 2115

E.R.Santos 910 &
C.B.Pereira
Oliveira,
FCA;
JF;
Floresta
de Marocollo,
galeria inundável Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2470
Fonseca, ML et al.
Vereda
6013

Herbácea

Vereda

Mendonça, RC et al.
6270; Oliveira, FCA;

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2118

Oliveira,

Ichnanthus cf. inconstans (Trin. Ex Ness) Doll

----------

Erva

Floresta
galeria

Ichnanthus sp.

----------

Herbácea

Vereda

Iehnanthus sp.

----------

Erva

Floresta
galeria

Leptochloa virgata (L.) P. Beauv.

----------

Herbácea

Cerrado

Loudetiopsis chrysothrix (Nees) Conert

----------

Herbácea

Cerrado

Mesosetum coyennense Steud.

----------

Herbácea

Cerrado

Mesosetum ferrugineum (Trin. Chase)

----------

Herbácea

Cerrado

Olyra sp.

----------

Herbácea

Varjão

177

FCA;
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2397
Fonseca, ML et al.
6014
Oliveira,
FCA;
JF;
de Marocollo,
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2023
Oliveira,
FCA
&
Filgueiras, TS. 137

de Marocollo,

Fonseca, ML et al.
6042, 6109
Oliveira, FCA et al. 738
Filgueiras, TS et al.
3064
E.R.Santos 18,
&
C.B.Pereira

Oplismenus cf. hirtellus (L.) P. Beauv.

----------

Herbácea

Oplismenus sp.

----------

Herbácea

Panicum sp.

---------

Erva

Panicum cayennense Lam.

----------

Herbácea

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

NOME POPULAR HÁBITO

Paspalum sp.

----------

Erva

Paspalum lanciﬂorum Trin.

----------

Herbácea

F l o r e s t a
e s t a c i o n a l Oliveira, FCA et al.
semidecidual 1729
aluvial
Fonseca, ML et al.
Cerrado ralo
6419
Oliveira,
FCA;
JF;
Floresta
de Marocollo,
galeria
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2022
Fonseca, ML et al.
Cerrado ralo
6498
HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Cerradão
Fonseca, JS. 2195;
Fonseca, ML; Silva
Filho, AP & Barros, BS.
1869
Savana parque, Oliveira, FCA et al.
cerrado denso, 1664; Fonseca, ML et
cerrado ralo
al. 6375, 6461, 6470

Paspalum multicaule Poir.

----------

Herbácea

Cerrado ralo

Paspalum sp.

----------

Herbácea

Cerradão

Poaceae 1

----------

Herbácea

Poaceae 2

----------

Herbácea

Setaria geniculata P.Beauv.

C a p i m - ra b o Arbusto
de-raposa

Steinchisma decipiens (Nesse ex Trin.) W.V.Br.

----------

Erva

Trachypogon sp.

----------

Herbácea

Fonseca, ML et al.
6412; Oliveira, FCA;

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2203

Fonseca, ML et al.
6327

Cerrado stricto
C.B.Pereira 458
sensu
Varjão (Campo
H.V.M.Parente 13
cerrado)
C.B.Pereira
10;
C e r r a d o
C.B.Pereira, H.L.Lemos
stricto sensu,
544 & H.V.M.Parente;
cerrado,mata
C.B.Soares, 1051 &
de galeria
A.G.Azevedo
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Mata ciliar
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2450
Oliveira, FCA et al.
Cerrado ralo
1758

Fonseca, ML et al.. 6542,

Trachypogon spicatus (L.f.) Kuntze

capim-agreste Herbácea

Savana Parque, 6464, 6478; Oliveira, FCA
campo, cerrado et al. 1769; Silva Filho,
AP & Barros, BS. 1930,
típico
1864

POLYGALACEAE
Bredemeyera ﬂoribunda Willd.

E.R.Santos 507, 949 &

Árvore
liana

----------

Mata
de C.B.Pereira; Oliveira, FCA
ou
galeria, cerrado et al. 1535; Marocollo,
JF; Parente, HM &
alto
Fonseca, JS. 2200

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

NOME POPULAR HÁBITO

Bredemeyera sp.

----------

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Herbácea
E.R.Santos
Mata de galeria
terrestre
C.B.Pereira

178

449

&

Coccoloba latifolia Lam.

----------

Árvore

Coccoloba mollis Casar.

Pau-jaú

Liana

Moutabea excoriata Mart. ex. Miq.

Bacuparí

Trepadeira

Polygala sp.

----------

Erva

Polygala celosioides A.W. Benn.

----------

Herbácea

Polygala longicaulis H.B.K.

----------

Herbácea

Polygala sedoides A.W. Benn.

----------

Herbácea

Polygala sp1.

----------

Herbácea

Polygala sp2.

----------

Árvore

Polygala poaya Mart.

----------

Subarbusto

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Cerrado
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 1984
E.R.Santos 787 &
Mata de galeria C.B.Pereira; Oliveira,
FCA et al. 1305
F l o r e s t a
Mendonça, RC et al.
estacional
6183
semidecidual
Oliveira, FCA; Fonseca,
Vereda
ML; Silva Filho, AP &
Barros, BS. 1876
Oliveira, FCA et al.
Savana parque,
1446; 1638; Fonseca,
campo, vereda
ML et al. 5992
E.R.Santos 1530 &
Aquática,
C.B.Pereira; Oliveira,
cerrado típico
FCA et al. 1775
Oliveira, FCA et al.
Savana parque
1587, 1482
C e r r a d o E.R.Santos 351, 478,
antropizado
769 & C.B.Pereira
E.R.Santos
522 &
Mata de galeria
C.B.Pereira
C e r ra d o,
Aparecida da Silva, M
ﬂoresta
de
et al. 6609
galeria
Oliveira, FCA et al. 1483;

Polygala timoutou Aubl.

----------

Herbácea

C e r r a d o , Fonseca, ML et al. 6477;
Marocollo, JF; Parente,
vereda
HM & Fonseca, JS. 2339

Securidaca ovalifolia A. St.-Hil.

----------

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

E

Trepadeira

Cerradão

Oliveira, FCA et al.
1295

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

POLYPODIACEAE

F l o r e s t a
estacional
semidecidual
aluvial
Cerradão,
cerradão
antropizado

Oliveira, FCA et al.
1735

Polypodium aureum L.

Cachorrinho

Epíﬁta

Polypodium sp.

----------

Árvore

Aguapé

Arbusto

Mata de galeria ----------

Beldroega

Arbusto

Varjão (Campo
H.V.M.Parente 15
cerrado)

----------

Arvoreta

Vereda

PONTEDERIACEAE
Eichhornia crassipes
Laubach.
PORTULACACEAE
Portulaca oleracea L.

(Mart.)

Solms-

PROTEACEAE
Euplassa inaequalis (Pohl) Engl.
Roupala montana Aubl.

Mijo-de-guará Árvore

PTERIDACEAE
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E.R.Santos 186, 651,
681 & C.B.Pereira

Oliveira, FCA et al.
1337

E.R.Santos
214
&
C.B.Pereira; Fonseca, ML
Mata de galeria et al. 6211; Oliveira, FCA;

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 1994

Adiantum latifolium Lam.

----------

Herbácea

Mata de galeria

E.R.Santos
C.B.Pereira

239

&

Adiantum sp1.

----------

Herbácea

Mata de galeria

E.R.Santos
C.B.Pereira

446

&

Adiantum sp2.

----------

Herbácea

Mata de galeria

E.R.Santos
C.B.Pereira

905

&

Trepadeira

F l o r e s t a
estacional
semidecidual
aluvial

Herbácea

V e r e d a , Oliveira, FCA et al.
cerrado
1828

HÁBITO

HABITAT

Trepadeira

Floresta
galeria

Arbusto

Cerradão
E.R.Santos 490, 692,
stricto sensu,
842 & C.B.Pereira
cerradão

Lygodium volubile Sw.
RAPATEACEAE
Cephalostemon sp.
RHAMNACEAE
FAMÍLIA/ ESPÉCIE
Gouania mollis Reissek

---------N O M
POPULAR

E

Oliveira, FCA et al. 1724,
1810, 1569; Fonseca,

ML; Silva Filho, AP &
Barros, BS. 1917

COLETOR/ Nº DA COLETA

Oliveira,

----------

FCA;
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2391

de Marocollo,

Gouania sp.

----------

Rhamnidium elaeocarpus Reissek.

Bosta-deArbusto
carneiro

Cerradão, mata
de galeria

Zizyphus oblongifolius S. Moore
RUBIACEAE

Joazeiro

Arvoreta

Cerradão

E.R.Santos
C.B.Pereira

Alibertia concolor (Cham.) Kuntze

----------

Subarbusto

Cerradão

Mendonça, RC et al.
6149

Alibertia cf. obtusa K. Schum.

----------

Arbusto

Campo
murundu

de Mendonça, RC et al.
6163

Alibertia edulis (L. C. Rich.) A. Rich. ex DC. Marmelada

Liana
arbusto

Cerradão,
c e r ra d o,
Árvore
ou
mata
ciliar,
subarbusto
cerrado sensu
stricto

Alibertia myrciifolia Spruce ex K.Schum.

Marmelada

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

NOME POPULAR HÁBITO

180

Mata
de
galeria, cerrado
típico, ﬂoresta
de
galeria,
cerradão,
ou
f l o r e s t a
estacional
semidecidual
a l u v i a l
alterada,
savana parque

HABITAT

916

&

E.R.Santos 244,
781,
& C.B.Pereira; Oliveira,
FCA et al. 1778, 1682,
1352, 1448, 1607, 1742;
Fonseca, ML et al. 6255,
6500,
6306,
5987;
Guimarães, LL et al. 38;

Mendonça, RC; Oliveira,
FCAO; Cardoso, E. 93;
Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 1946,
1999, 2243-A, 2087

E.R.Santos 144, 212,
254, 581, 600, 610,
686, 772, 783, 843 &
C.B.Pereira; Oliveira,
FCA et al. 1357;
Mendonça, RC et al.
6201
COLETOR/ Nº DA COLETA

Alibertia myrciifolia Spruce ex K.Schum.

Marmelada

Árvore
subarbusto

C e r ra d ã o,
c e r r a d o ,
ou
mata
ciliar,
cerrado
sensu
stricto

Alibertia sessilis (Vell.) K.Schum.

Marmelada

Liana
árvore

ou Mata
de
galeria, cerrado

Alibertia verrucosa S. Moore

MarmeladaÁrvore
rugosa

Alibertia sp.

Marmelada

Herbácea

Augusta longifolia (Spreng.) Rehder

Augusta

Arvoreta

Borreria sp.

----------

Subarbusto

Chiococca alba (L.) Hitchc.

Mata ciliar

E.R.Santos 144, 212,
254, 581, 600, 610,
686, 772, 783, 843 &
C.B.Pereira; Oliveira,
FCA et al. 1357;
Mendonça, RC et al.
6201
E.R.Santos
404
&
C.B.Pereira;
Guimarães, LL et al. 39
G.C.Borges 52

Cerrado stricto E.R.Santos 676 &
sensu
C.B.Pereira
Fonseca, ML et al.
Vereda
6018
Oliveira, FCA; Fonseca,
Cerrado
ML; Silva Filho, AP &
Barros, BS. 1857
E.R.Santos 250, 276, 784
& C.B.Pereira; Fonseca,
ML et al. 1713; Oliveira,

Herbácea ou Cerradão, mata
FCA; Marocollo, JF;
arbusto
de galeria
Parente, HM & Fonseca,

----------

JS. 2449

Chomelia cf. pohliana Mull Arg.

----------

Arbusto

Chomelia sp.

----------

Árvore

Chomelia sp.

----------

Árvore

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Coccocypselum hirsutum Bartl. ex DC.

E

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Capoeira
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 1957,
2097
Oliveira,
FCA;
Fonseca, ML; Silva
Floresta
de Filho, AP & Barros,
galeria alterada BS. 1920; Marocollo,
JF; Parente, HM &
Fonseca, JS. 2398
E.R.Santos 105, 726,
Mata de galeria
& C.B.Pereira

HÁBITO

HABITAT

----------

Subarbusto

Vereda, campo

Cordiera macrophylla (K. Schum) Kuntze

----------

Arbusto

Cordiera rigida (K. Schum.) Kuntze

----------

Subarbusto

Cordiera sessilis (Vell.) K. Schum.

----------

Arbusto

181

COLETOR/ Nº DA COLETA

Fonseca, ML et al.
6027
Mendonça, RC et al.
6150, 6282; Oliveira,
Cerradão
FCA et al. 1267;
Guimarães, LL et al. 75
Guimarães, LL et al.
89; Fonseca, ML et al.
Cerrado ralo
6045; Oliveira, FCA et
al. 1343
Mendonça, RC et al
Campo
de
6163; Guimarães, LL
murundu
et al. 39

Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll.
Bugre-branco
Arg.

Coussarea platyphylla Müll. Arg.

----------

Coussarea sp.

----------

Declieuxia sp.

----------

----------

Faramea sp.

----------

Faramea bracteata Benth.

---------N O M
POPULAR

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

Ferdinandusa elliptica Pohl.

Árvore

Observada; Fonseca, ML
et al. 6200, 6256, 6207;
Oliveira, FCA et al. 1527,
1530; Marocollo, JF;

Parente, HM & Fonseca,
JS. 1956

E.R.Santos 959 &
Mata de galeria
C.B.Pereira
C e r r a d ã o Oliveira, FCA et al.
Arvoreta
alterado
1530
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Subarbusto
Campo sujo
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2222
E.R.Santos
650,
&
C.B.Pereira;
Árvore
ou C e r r a d ã o ,
C.B.Pereira
119;
arbusto
savana parque
Oliveira, FCA et al.
1667
C e r r a d ã o E.R.Santos 652 &
Herbácea
antropizado
C.B.Pereira
Oliveira,
FCA;
Floresta
de Marocollo,
JF;
Arbusto
galeria
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2321
E.R.Santos
387, &
Subarbusto
Mata ciliar
C.B.Pereira
E
HABITAT
COLETOR/ Nº DA COLETA
HÁBITO
Arvoreta

Declieuxia fruticosa (Willd. ex. Roem. &
---------Schult.) Kuntze
Diodia teres Walter

Cerrado stricto
sensu, ﬂoresta
estacional
decidual

Brinco-de-água

C.B.Pereira
95
&
G.C.Borges; E.R.Santos
299, 799 & C.B.Pereira;
Mata
de
Fonseca, ML et al. 6370,
galeria, ﬂoresta
6475,
6396,
6334;
estacional,
Oliveira, FCA et al. 1765;
cerrado, vereda

Arbusto

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 1950,
2261, 2208

Ferdinandusa ovalis (Pohl) Pohl

----------

Árvore

Ferdinandusa speciosa Pohl.

----------

Arvoreta
arbusto

Cerrado

ou

Cerrado

Oliveira, FCA; Fonseca,
ML; Silva Filho, AP &
Barros, BS. 1873
E.R.Santos 139, 667,
685 & C.B.Pereira;
Fonseca. ML et al.
6002
E.R.Santos
C.B.Pereira

386

&

Oliveira,
FCA; Fonseca, ML; Silva
Filho, AP & Barros, BS.
1859
;

Guettarda viburnoides Cham.& Schltdl.

Angélica

Subarbusto

Mata ciliar

Mitracarpus sp

Poaia

Herbácea

Pagamea guianensis Aubl.

----------

Árvore

Palicourea sp.

----------

Árvore

Palicourea crocea (Sw.) Roem. & Schult.

----------

Arbusto

Mata de galeria C.B.Pereira 112
Oliveira,
FCA;
JF;
Floresta
de Marocollo,
galeria
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2316
Oliveira,
FCA;
Floresta
de Marocollo,
JF;
galeria
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 1997
E.R.Santos 24
&
Mata de galeria C.B.Pereira; Fonseca,
ML et al 6508
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Palicourea marcgravii (Spreng.) A.St.-Hil.

Erva-café

Arbusto

Palicourea rigida Kunth.

Campainha
N O M
POPULAR

Árvore

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

E

HÁBITO

E.R.Santos
745 &
C.B.Pereira; Oliveira,
Mata de galeria FCA et al. 1850;
Fonseca, ML et al.
6318
E.R.Santos
576 &
Mata de galeria
C.B.Pereira
HABITAT

Perama hirsuta Aubl.

----------

Erva

Campo úmido

Psychotria barbiﬂora DC.

----------

Subarbusto

Cerradão

Psychotria carthagenensis Jacq.

----------

Arbusto

COLETOR/ Nº DA COLETA

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2355
Oliveira, FCA et al.
1716

Mendonça, RC et al.
6184; Fonseca, ML et
F l o r e s t a
al. 6301; Oliveira, FCA;

e s t a c i o n a l Marocollo, JF; Parente,
semidecidual
HM & Fonseca, JS. 2073,
2177

Psychotria colorata (Will ex. Roem &
Erva
Schult) Müell. Arg
Psychotria hoﬀmanseggiana (Willd. ex
Erva
Roem.& Schult.) Müll.Arg.
Psychotria oﬃcinalis (Aubl.) Raeusch. ex
---------Sandwith

Árvore
Herbácea
Subarbusto

Psychotria prunifolia (Kunth) Steyrm.

----------

Subarbusto

Psychotria sp1.

Erva

Herbácea

Psychotria sp2.

----------

Arbusto
arvoreta

Randia armata (Sw.) DC.

----------

Arbusto

E.R.Santos 206
C.B.Pereira
E.R.Santos 78,
Mata de galeria
C.B.Pereira
Floresta
de Fonseca, ML et
galeria
6447
Fonseca, ML et
Cerradão
6386, 6317
Mata de galeria

Cerradão,
cerrado
Mata
de
g a l e r i a ,
ou
c e r ra d o,
cerrado stricto
sensu
Mata ciliar

&
&
al.
al

E.R.Santos 359, 425,
630 & C.B.Pereira
E.R.Santos 100, 560,
624 & C.B.Pereira
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2458,
2418

F l o r e s t a
A r b u s t o
Mendonça, RC et al.
estacional
escandente
6188
semidecidual
Fonseca, ML et al.
Arbusto
Vereda
5990
Oliveira, FCA; Fonseca,
Floresta
de
Arbusto
ML; Silva Filho, AP &
galeria alterada
Barros, BS. 1923

Randia sp.

----------

Rhynchanthera grandiﬂora (Aubl.) DC.

----------

Rudgea sp.

----------

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

NOME POPULAR HÁBITO

HABITAT

----------

1304,
1558;
Cerrado, ﬂoresta al.
e s t a c i o n a l Mendonça, RC et al.
semidecidual
6181; Fonseca, ML et

COLETOR/ Nº DA COLETA

Oliveira,

Rudgea erioloba Benth.

Rudgea viburnoides (Cham.) Benth.

Arbusto

Chá-de-bugre, Árvore
bugre-branco arbusto

183

FCA

et

al. 6544
E.R.Santos 170 &
Mata
de
C.B.Pereira; Oliveira,
ou g a l e r i a ,
FCA et al. 1540;
cerradão
ou
Fonseca, ML et al.
cerrado alto
6320

Rudgea sp.

----------

Sabicea brasiliensis Wernham

Sangue-deSubarbusto
cristo

Sabicea grisea Cham. & Schltdl

----------

Arbusto

Simira sampaiona (Standl.) Steyern

----------

Árvore

Spermacoce dasycephala L.

----------

Arbusto

Spermacoce neotenuis Govaerts

----------

Herbáceo

Spermacoce tenella Kunth.

----------

Subarbusto

Spermacoce verticiliata L.

----------

Árvoreta
árvore

Staelia sp.

----------

Herbácea

Staelia virgata (Link ex Roem. & Schult.) K. ----------

Herbácea

Tocoyena sp.

-----------

Árvore

Tocoyena arenicola Delprete

----------

Arbusto

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

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

Uncaria guianensis (Aubl.) Willd.

C e r r a d o E.R.Santos
305 &
antropizado
C.B.Pereira
Fonseca, ML et al.
Cerrado ralo
6422
Fonseca,ML et al.
Savana Parque
6313
Cerrado stricto
---------sensu
E.R.Santos
658 &
Mata de galeria
C.B.Pereira
Oliveira, FCA et al.
Savana Parque 1442, 1635; Fonseca,
ML et al. 6547
C a m p o , Oliveira, FCA et al.
cerrado
1518

Arbusto

E

HÁBITO

Jenipapo-bravo,
Árvore
jenipapo-dearbusto
cavalo

----------

Liana

Esenbeckia pumila Pohl.

Guaxipita

Subarbusto

Metrodorea stipularis Mart.

Pau-marﬁm

Árvore

Pilocarpus trachylophus Holmes

----------

Árvore

Spiranthera odoratissima A. St.- Hil.

Manacá

Arbusto
árvore

RUTACEAE

SAPINDACEAE

184

ou

Mata
de
E.R.Santos 116, 165,
g a l e r i a ,
228, 723 & C.B.Pereira
cerradão
Oliveira, FCA et al.
Savana Parque
1447
Guimarães, LL et al.
Cerrado
112
Oliveira, FCA; Fonseca,
Cerradão
ML; Silva Filho, AP &
Barros, BS. 1913
C e r r a d o , Mendonça, RC et al.
vereda
6261
HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

E.R.Santos
411
&
C.B.Pereira;
Fonseca,
ML et al. 6480, 6540,
6253; Oliveira, FCA et
Cerrado, savana al. 1696, 1784, 1656;
ou
parque, cerrado Mendonça, RC et al.
6161; Guimarães, LL;
típico

Oliveira, FCAO; Cardoso,
E. 95; Marocollo, JF;
Parente, HM & Fonseca,
JS. 2042, 2119

F l o r e s t a
e s t a c i o n a l Oliveira, FCA et al.
semidecidual 1723
aluvial

Fonseca, ML et al.
6124
Pereira,
BAS
&
Mata de galeria
Mecenas, VV. 2372
F l o r e s t a
e s t a c i o n a l Oliveira, FCA et al.
d e c i d u a l 1427
submontana
Mata
ciliar,
E.R.Santos 127, 136,
mata
de
ou
204, 263, 287, 587,
galeria, cerrado
622,671,741, 801, 864
stricto sensu,
& C.B.Pereira
cerradão
Cerrado

Allophylus edulis (A. St.-Hil., Cambess. & A.
---------Juss.) Radlk.

Liana

E.R.Santos
06
&
Mata
de
H .V. M . P a r e n t e ;
g a l e r i a ,
E.R.Santos 125, 185,
Cerradão
231, 683 & C.B.Pereira

Cupania vernalis Cambess.

Camboatã

Liana

Cerradão

E.R.Santos
C.B.Pereira

595

&

Dilodendron bipinnatum Radlk.

Mamoninha

Liana

Mata de galeria

E.R.Santos
C.B.Pereira

735

&

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

NOME POPULAR HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

E.R.Santos
921
Cerradão,
&
C.B.Pereira;
Liana
ou cerrado denso,
C.B.Pereira
15;
árvore
cerrado sensu
Oliveira, FCA et al.
stricto
1310
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Capoeira
Árvore
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2101,
2487
826 &
Mata
de E.R.Santos
C.B.Pereira; Mendonça,
galeria, campo
RC et al. 6168; Fonseca,
Árvore
ou de murundu, ML et al. 6337; Oliveira,
arvoreta
f l o r e s t a FCA; Marocollo, JF;
de
galeria Parente, HM & Fonseca,
inundável
JS. 2175
Oliveira, FCA et al.
Arbusto
Cerrado
1495
E.R.Santos
483,
Árvore
Cerrado
918 & C.B.Pereira;
C.B.Pereira 29
Oliveira,
FCA;
JF;
F l o r e s t a Marocollo,
Trepadeira
estacional
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2144
T r e p a d e i r a Floresta
de Oliveira, FCA et al.
com gavinhas galeria
1507

Magonia pubescens A. St.- Hil.

Timbó, tingui

Matayba sp.

---------

Matayba guianensis Aubl.

Mamoninha

Matayba sp.

----------

Serjania caracasana (Jacq.) Willd.

----------

Serjania glutinosa Radlk.

----------

Serjania hebecarpa Benth.

----------

Serjania erecta Radlk.

----------

Árvore

Mata de galeria

Serjania sp.

----------

Herbácea

Ruderal

Paullinia cf. pinnata L.

----------

Trepadeira

Vereda

Árvore

Mata
de
g a l e r i a , E.R.Santos 479, 509,
c e r r a d ã o , 839, 972 & C.B.Pereira;
cerrado stricto C.B.Pereira 26, 56
sensu

HÁBITO

HABITAT

Trepadeira

F l o r e s t a
e s t a c i o n a l Oliveira, FCA et al.
s e m i d e c i d u a l 1275
aluvial

Paullinia sp.

----------

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Paullinia spicata Benth.

E

----------

185

E.R.Santos
C.B.Pereira

107 &

E.R.Santos
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2083

COLETOR/ Nº DA COLETA

Urvillea sp.

----------

Trepadeira

----------

Arvoreta

SAPOTACEAE
Chysophyllum gonocarpum

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.)
---------Radlk. subsp. tomentosum (Miq.) T.D. Penn.

Manilkara cf. triﬂora (Allemão) Monachino

Arbusto

Maçaranduba,
Arbusto
mandioquinha

Micropholis venulosa (Mart. & Eichl.) U v i n h a ,
Árvore
Pierre
mangabarana
Pouteria gardneri (Mart. & Miq.) Baehni

----------

Árvore

Pouteria macrophylla(Lam.) Eyma.

Taturubá

Liana

Pouteria ramiﬂora (Mart.) Radlk.

Curriola

Liana
árvore

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

NOME POPULAR HÁBITO

Pouteria sp.

---------Arbusto
Cabo-deÁrvore
machado

Pouteria torta (Miq.) Radlk.
SELAGINELLACEAE

Selaginella marginata (Humb. & Bonpl. ex.
---------Wild.) Spring.

Herbácea

SCHIZAEACEAE

Oliveira,
FCA;
Resquício
Marocollo,
JF;
de
ﬂoresta
Parente,
HM
&
estacional
Fonseca, JS. 2169
Pereira,
BAS
&
F l o r e s t a
Alvarenga, D. 3586,
estacional
3394
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Cerradão
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2190
Campo sujo, Fonseca, ML et al.
cerrado ralo, 6084; Oliveira, FCA et
cerrado
al. 1502
Sebastião de Souza
Floresta
de
Silva; João Lemos &
galeria
Dambrós, LA. 30
Pereira,
BAS
&
Floresta
de Alvarenga, D. 3398;
galeria
Mendonça, RC et al.
2985
E.R.Santos
307
Campo cerrado &
C.B.Pereira;
H.V.M.Parente16
C e r r a d o E.R.Santos 615, 672 &
Oliveira,
a nt ro p i za d o, C.B.Pereira;
FCA et al. 1473, 1392,
c e r r a d o
6110; Fonseca, ML et al.
ou a r e n o s o 6242; Guimarães, LL;
a nt ro p i za d o, Mendonça, RC; Oliveira,
c e r r a d o , FCAO; Cardoso, E. 23;
v e r e d a , Parente, HM & Fonseca,
cerradão
JS. 2229, 2433
HABITAT

C e r r a d o
antropizado
Mata
de
encosta
F l o r e s t a
estacional
semidecidual
aluvial

Anemia millefolia (Gardner) C. Presl

----------

Herbácea

Cerrado

Anemia oblongifolia (Cav.) Sw.
SCROPHULARIACEAE

----------

Herbácea

Cerrado típico

Alectra cf. stricta Benth.

----------

Herbácea

Buchnera lavandulacea Cham. & Schultdl. ----------

Subarbusto

Esterhazya cf. macrodonta (Cham.) Benth.

Arbusto

----------
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COLETOR/ Nº DA COLETA

---------Pereira,
BAS
&
Alvarenga, D. 2399
Oliveira, FCA et al.
1730
Fonseca, ML et al.
6476
Fonseca, ML et al.
6474

Campo
de
Aparecida da Silva, M
murundu,
et al. 6133
vereda
Guimarães, LL et al.
Vereda
125
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Cerrado ralo
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2267

Vassourinha

Arbusto

C e r r a d o
a nt ro p i za d o,
cerrado stricto
sensu

Picramnia cf. sellowii Planch.

----------

Arbusto

Cerrado

Simarouba versicolor A.St.-Hil.

Mata
de
g a l e r i a ,
E.R.Santos 155 &
Herbácea ou c e r r a d o ,
Mata-cachorro
C.B.Pereira; Oliveira,
árvore
f l o r e s t a
FCA et al. 1287
estacional
aluvial

Scoparia dulcis L.

E.R.Santos
28
&
H .V. M . P a r e n t e ;
E.R.Santos 180 &
C.B.Pereira
Oliveira, FCA et al.
1673

SIMAROUBACEAE

FAMÍLIA/ ESPÉCIE
SMILACACEAE

NOME POPULAR

HÁBITO

Smilax sp.

Japecanga

Trepadeira

Smilax brasiliensis Spreng.

----------

Trepadeira

Smilax elatica Griseb

----------

Trepadeira

Smilax ﬂuminenses Steud.

Japecanga

E.R.Santos 113, 117,
558, 640, 774 &
Arbusto
ou
Cerrado stricto
trepadeira
C.B.Pereira; Oliveira,
FCA et al. 1289

Smilax oblongifolia Griseb.

----------

Trepadeira

Smilax sp.

Japecanga

Herbácea

Smilax syringoides Griseb.

----------

Trepadeira

Physalis angulata L.

Canapú

Herbácea

Solanun sp.

----------

Arbusto

Solanum asperolanatum Ruiz & Pav.

----------

Herbácea

SOLANACEAE

Árvore
arbusto

Solanum grandiﬂorum Ruiz & Pavon

Lobeira-pilosa

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

NOME POPULAR HÁBITO

Solanum lycocarpum A.St-Hil

Lobeira

Àrvore
arbusto
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HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Fonseca, ML; Oliveira,
FCA; Silva Filho, AP
Vereda
& Oliveira, VC. 6006;
Barros, BS 1881
C e r r a d ã o , Oliveira, FCA et al.
mata
ciliar 1271; Mendonça, RC
demidecidua
et al. 6222
F l o r e s t a
Mendonça, RC et al.
estacional
6175
semidecidual

Cerrado

Oliveira, FCA et al. 698
E.R.Santos
619 &
Mata de galeria
C.B.Pereira
Marquete, R. et al.
Campo sujo
2424
C a m p o
rupestre (Área C.B.Pereira 43
antropizada)
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Cerradão
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 1961,
2185
Cerrado stricto
H.V.M.Parente 30
sensu
Cerradão,
c e r r a d o
ou
a nt ro p i za d o,
próximo mata
de galeria
HABITAT

E. R. .Santos 54, 101,
114, 132, 223, 286,
384, 546, 575, 617,
689, & C.B.Pereira
COLETOR/ Nº DA COLETA

E. R. .Santos 01, 46,

ou Mata de galeria,
111, 391, 424, 795, &
mata ciliar

C.B.Pereira

Solanum palinacanthum Dunal

----------

Herbácea

C e r r a d o
a nt ro p i za d o,
cerradão
a nt ro p i za d o,
cerrado stricto
sensu

Solanum sp.

----------

Arbusto

Savana Parque

STERCULIACEAE
Byttneria melastomifolia A.ST-Hil

----------

Árvore

Mata de galeria

Bytteneria sp.

----------

Herbácea

Vereda

Guazuma ulmifolia Lam.

Mutamba

C e r r a d o
a nt ro p i za d o,
f l o r e s t a
Herbácea ou e s t a c i o n a l
d e c i d u a l
árvore
submontana,
ﬂoresta
de
galeria

Helicteres andersonii Cristóbal

Saca-rolha

Arbusto

Mata

Helicteres brevispira St. Hil.

----------

Arbusto

----------

E. R. .Santos 268,
996, & C.B.Pereira;
E.R.Santos
27
&
H.V.M.Parente
Fonseca, ML et al.
6289
E. R..Santos 512 &
C.B.Pereira
Oliveira,
FCA;
Fonseca,ML;
Silva
Filho, AP & Barros, BS.
1820
E. R. .Santos 389 &
C.B.Pereira;
Pereira,
B.A.S.2430;
Oliveira,
FCA et al. 1430, 1528;
Mendonça, RC et al.
6273; Marocollo, JF;

Parente, HM & Fonseca,
JS. 2068
Oliveira, FCA; Marocollo,
JF; Parente, HM &
Fonseca, JS. 2405

Heringer, FP et al. 6706;

Oliveira, FCA; Marocollo,
JF; Parente, HM &
Fonseca, JS. 2106

Helicteres cf. eitenii Leane

Saca-rolha

Arbusto

Cerrado

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 1980

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

NOME POPULAR

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Helicteres guazumifolia Kunth

Sacarrolha

A r b u s t o
Mata de galeria C.B.Pereira 430
escandente

Helicteres sacarolha A.St.-Hil., A.Juss. &
Sacarrolha
Cambess.

Árvore
arbusto

E. R. .Santos 309, 349 &
C e r r a d ã o , C.B.Pereira; Oliveira, FCA
et al. 1598; Fonseca, ML
ou c e r r a d o , et al. 6531; Silva Filho,

c e r r a d o AP & Barros, BS. 1856;
fechado
Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 1995

Melochia simplex Ast. Hil.

----------

Subarbusto

Melochia villosa (Mill.) Fawc & Rendle

Sacarrolha

Arbusto

Fonseca, ML et al.
1777
C.B.Pereira
451;
H.L.Lemos 428 &
H .V. M . P a r e n t e ;
Mata
de
Guimarães, LL et al.
galeria, cerrado
37; Heringer, FP et al
769; Fonseca, ML et
al. 6551
Cerrado

Guimarães, LL et al. 97;

Sterculia striata A. St.-Hil. & Naudin

Chichá

Árvore

188

Cerradão

Oliveira, FCA; Marocollo,
JF; Parente, HM &
Fonseca, JS. 2180

Waltheria ferruginea A. St.-Hil.

----------

Subarbusto

Waltheria indica L.

----------

Árvore

Waltheria tomentosa H-St. John.

----------

Árvore

Waltheria viscosissima A. St.-Hil.

----------

C e r r a d o
Fonseca, ML et al.
sensu stricto,
5965
cerradão
Mata
de
galeria, mata
ciliar
C e r r a d o
stricto sensu,
cerradão
a nt ro p i za d o,
cerrado

E.
R..Santos 108,
138, 169, 379, 806 &
C.B.Pereira
E. R..Santos 495, 533,
894 & C.B.Pereira;
C.B.Pereira 48

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
F l o r e s t a
estacional
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2136

Subarbusto

STYRACACEAE
Arbusto

Cerradão

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2188

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Cerradão, vereda

E. R..Santos 486 &
C.B.Pereira; Oliveira,
FCA et al. 1414

Styrax sp.

----------

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

Styrax camporum Pohl.

Laranjinha

Herbácea
árvore

----------

Herbácea

C e r r a d o E. R..Santos 714 &
antropizado
C.B.Pereira

Árvore

Mata
de
galeria, ﬂoresta
estacional
semidecidual
aluvial

E

THEOPHRASTACEAE
Clavija nutans (Vell.) B. Stahl.
TILIACEAE

Apeiba tibourbou Aubl.

Luehea paniculata Mart. & Zucc.

Pau-jangada

Açoita-cavalo

Árvore

ou

Mata
de
g a l e r i a ,
cerradão,
cerrado com
pastagem,
cerrado sensu
stricto, ﬂoresta
estacional
semidecidual
aluvial

Mollia burchellii Sprague.

----------

Arbusto

Cerrado

Triumfetta bartramia L.

----------

Subarbusto

Floresta
galeria

Triumfetta semitriloba Jacq.

----------

Subarbusto

Floresta
galeria

TURNERACEAE
Piriqueta sp.

----------

Subarbusto

Cerrado
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E. R..Santos 590, 657 &
C.B.Pereira; Mendonça,
RC et al. 6280; Olveira,
FCA et al. 1734; Fonseca,
ML et al 6254; Marocollo,

JF; Parente, HM &
Fonseca, JS. 2062, 2164

E. R..Santos 147, 234,
392, 654, 682, 738,
785 & C.B.Pereira;
Pereira,
BAS
&
Alvarenga, D. 3259;
Guimarães, LL et al.
57, 35, 04; Oliveira,
FCA et al. 1366

E. R..Santos 321 &
C.B.Pereira; Haidar, RF
et al. 818
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
de
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2422
Oliveira,
FCA;
JF;
de Marocollo,
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2025
Oliveira, FCA et al.
2291

Turnera ulmifolia L.

Malva

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

NOME POPULAR HÁBITO

Arvoreta

Cerradão

E. R..Santos 316 &
C.B.Pereira

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2256,
2358
E. R..Santos 322 &
C.B.Pereira

Turnera sp.

----------

Subarbusto

Cerrado ralo

Turnera sp.

----------

Herbácea

Cerradão

----------

Herbácea

Pastagem, área E. R..Santos 352, 762
antropizada
& C.B.Pereira

Periquiteira

Herbácea

Cerradão
a nt ro p i za d o,
mata de galeria

Canela-d’ema

Herbácea

Mata de galeria

Aegiphila klotschiana Cham.

----------

Herbácea

Cerrado

Aloysia virgata (Ruiz. & Pav.) Juss.

Lixa-de-cultura Arvoreta

Amasonia campestris(Aubl.) Mold.

----------

Árvore

Lantana camara L.

Camará

Subarbusto

Lantana canescens H.B.K.

----------

Liana

Lantana sp.

----------

Arbusto

Lindernia crustacea (L.) F.Muell.

----------

Liana

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

ULMACEAE
Celtis iguanea(Jacq.) Sargent.
Trema micrantha (L.) Blume
VELLOZIACEAE
Vellozia sp.
VERBENACEAE

E

HÁBITO

Lippia sp.

----------

Lippia lupulina Cham.

Salva-doÁrvore
campo

Lippia origanoides Kunth

----------

Subarbusto

Lippia sericea Cham.

----------

Subarbusto

Arbusto
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E. R..Santos 241, 627, &
C.B.Pereira; Marocollo,

JF; Parente, HM &
Fonseca, JS. 2253, 2383

E. R..Santos 145 &
C.B.Pereira

E. R..Santos 970 &
C.B.Pereira
Sousa Silva, S; Pereira,
Floresta
de
JDA & Dambrós, LA.
galeria seca
379
Mata de galeria C.B.Pereira 23
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Capoeira
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2096,
2402, 2403
Mata
de
E. R. Santos 230, 274
g a l e r i a ,
& C.B.Pereira
cerradão
Campo sujo, Fonseca, ML et al.
cerrado ralo
6071, 6044, 1549
Mata
de
E.
R..Santos 120,
g a l e r i a ,
171, 593, 647, 659 &
cerrado, área
C.B.Pereira
antropiza
HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Cerrado

Oliveira,
FCA;
Fonseca, ML; Silva
Filho, AP & Barros,
BS. 1937; Marocollo,
JF; Parente, HM &
Fonseca, JS. 2376

Campo cerrado E.
R. Santos 410
C.B.Pereira;
(Varjão), &
cerrado
H.V.M.Parente 17
Campo sujo,
cerrado ralo
C e r r a d o
sensu stricto/
cerradão

Fonseca, ML et al.
6072
Fonseca, ML et al.
5943

Stachytarpheta sp.

Stachytarpheta
Vahl.

cayennensis

(L.C.Rich.)

----------

Erva

Gervão

Liana

Stachytarpheta cf. rhomboidalis (Pohl)
---------Walp.

Vitex polygama Cham.

Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Vereda
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2090
C e r r a d o
E. R. Santos 153, 210,
stricto sensu,
& C.B.Pereira
cerrado

Arbusto

Cerrado

Fonseca, ML et al.
6191

Tarumã

Árvore

Cerradão,
c e r r a d o
a nt ro p i za d o,
c e r ra d o,
ﬂoresta
de
galeria alterada

E. R. Santos 148,
178, 258,
278,
709 & C.B.Pereira;
C.B.Pereira
80;
Oliveira, FCA et al.
1342

----------

Herbácea

Campo
cerrado

Hemiparasita

Cerradão,
c e r ra d o,
Fonseca,
cerrado stricto
al.6115
sensu, ﬂoresta
estacional

HÁBITO

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Cerrado

Oliveira,
FCA;
Fonseca, ML; Silva
Filho, AP & Barros,
BS. 1924; Marocollo,
JF; Parente, HM &
Fonseca, JS. 2455

VIOLACEAE
Hybanthus cf. lanatus (A. St.-Hil.) Baill.
VISCACEAE
Dendrophtora warmingii (Eichler) Kuijt

----------

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

N O M
POPULAR

E

Hemiparasita

Phoradendron sp.

Phoradendron crassifolium (Pohl ex DC)
---------Eichler

Hemiparasita

Phoradendron hexastichum (DC.) Griseb.

----------

Hemiparasita

Phoradendron perrottetti (DC.) Griseb.

----------

Hemiparasita

----------

Trepadeira

VITACEAE
Cissus sp.

sujo, Aparecida da Silva,
M.6205 a, 6154

Cerradão,
c e r ra d o,
cerrado stricto
sensu, ﬂoresta
estacional
Cerradão,
c e r ra d o,
cerrado stricto
sensu, ﬂoresta
estacional
Cerradão,
c e r ra d o,
cerrado stricto
sensu, ﬂoresta
estacional

ML

Fonseca, ML et al.
6197; Oliveira, FCA et
al. 1340

Oliveira, FCA et al.
1385

Fonseca, ML et al.
6210

Oliveira, FCA; Fonseca,

Floresta
de
ML; Silva Filho, AP &
galeria alterada

Barros, BS. 1922

Cissus campestris (Baker) Planch.

et

----------

Arvore
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----------

----------

Cissus erosa L.C.Rich.

----------

Mata
de
g a l e r i a ,
cerradão,
cerrado

Árvore

Cissus gongylodes (Baker) Planch.

----------

Trepadeira

Savana Parque

Cissus simsiana Schult. & Schult.f

----------

Árvore

Mata ciliar

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

NOME POPULAR HÁBITO

Cissus sp.

----------

Trepadeira

Miconia sp.

----------

Trepadeira

HABITAT

E. R. Santos 142, 521,
636, 732, 805, 879, &
C.B.Pereira; Fonseca, ML
et al. 6307; Oliveira, FCA;

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2171

Oliveira, FCA et al.
1704
E. R. Santos 953 &
C.B.Pereira
COLETOR/ Nº DA COLETA

F l o r e s t a
Fonseca, ML et al.
de
galeria
6307
inudável
Fonseca, ML; Oliveira,
Vereda
FCA; Silva Filho, AP &
Oliveira, VC. 6022

VOCHYSIACEAE

Callisthene fasciculata Mart.

Capitão

Árvore

Árvore
arvortea

Callisthene molissima Warm.

Qualea dichotoma (Mart.) Warm.

Pau-terra

Árvore

Qualea ingens Warm.

Maria-preta

Árvore

Qualea grandiﬂora Mart.

Pau-terraÁrvore
folha-grande

Qualea multiﬂora Mart.

Pau-terra-liso

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

NOME POPULAR HÁBITO

Qualea wittrockii Malme

C e r ra d o,
cerradão,
cerrado stricto
sensu, savana
p a r q u e ,
f l o r e s t a
estacional
decidual

Árvore

Árvore

Maria-preta
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ou

C e r ra d o,
campo, cerrado
alto
Cerradão
C e r r a d o
denso, cerrado
stricto sensu

E. R. Santos 561,
662, & C.B.Pereira;
C.B.Pereira
81;
H.V.M.Parente
26;
Oliveira, FCA et al.
1435; Fonseca, ML et
al. 6198
Fonseca, ML et al.
6152, 6166, 6249;
Mendonça, RC et al.
6170; Guimarães, LL
et al. 76; Oliveira, FCA
et al. 1532, 1367
Fonseca, ML et al.
6348
E. R. Santos 371, 922
& C.B.Pereira

E. R. Santos 342, 524, &
C.B.Pereira; Oliveira, FCA
C e r r a d o , et al. 1838, 1686, 1790,
cerrado ralo, 1794; Fonseca, ML et al.
c e r r a d ã o , 6523, 6349, 6432, 6456;

cerrado denso, Marocollo, JF; Parente,
cerrado típico HM & Fonseca, JS. 2252;
Silva Filho, AP & Barros,
BS. 1929

Cerrado stricto
sensu, cerrado
típico, ﬂoresta
de
galeria
inundável,
c e r ra d o,
cerradão

E. R. Santos 546,
&
C.B.Pereira;
C.B.Pereira
09;
Fonseca, ML et al.
6339, 6363, 6430,
6345; Oliveira, FCA et
al. 1717

HABITAT

COLETOR/ Nº DA COLETA

Mata
de
galeria, mata
ciliar, cerradão,
c e r r a d o
stricto sensu

E. R. Santos 247,
577,
639,
706
&
C.B.Pereira;
C.B.Pereira 91

Qualea parviﬂora Mart.

P a u - t e r r a - Arvoreta
folha-pequena árvore

E. R. Santos 343, 414,
976, 1013 & C.B.Pereira;
C.B.Pereira 08; Oliveira,
FCA et al. 1516, 1698,
1386, 1764, 1687, 1791,
1433; Fonseca, ML et al.
6532, 6276, 6234, 6492
b, 6220,6392, 6453;
Mendonça, et al. 6192;

C e r r a d o
stricto sensu,
c e r ra d o,
savana parque,
ou
cerradão,
cerrado ralo,
cerrado típico,
Marocollo, JF; Parente,
c e r r a d o HM & Fonseca, JS. 1977,
fechado
2424; Silva Filho, AP &
Barros, BS. 1865

Qualea sp.

Salvertia convallariodora St.-Hill.

----------

Árvore

Folha-larga,
Herbácea
colher-deárvore
vaqueiro

Cerrado sensu Oliveira, FCA et al.
stricto
1345
E. R. Santos 757 &
C.B.Pereira;
Oliveira,
FCA et al. 1515, 1848;
C e r r a d o
Fonseca, ML et al. 6188,
ou a l a g a d o , 6263; Guimarães, LL;

cerrado típico, Mendonça, RC; Oliveira,
campo
FCAO; Cardoso, E. 30;

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2230

Vochysia cf. sessiliﬂora Warm.

Pau-doce

Vochysia cf. tucanorum Mart.

P a u - d e t u c a n o , Árvore
gomeira

Vochysia gardneri Warm.

Pau-coalhada

FAMÍLIA/ ESPÉCIE

NOME POPULAR HÁBITO

Vochysia haenkeana Mart.

Escorregamacaco,
pau- Árvore
amarelo

Vochysia pyramidalis Mart.

Canjarana

Árvore

----------

----------

Vochysia rufa (Spreng.) Mart.

Pau-doce, pau- Árvore
de-goma
arbusto

Vochysia sp.

----------

Árvore

Cerrado alto,
Oliveira, FCA et al.
cerradão
1556
alterado
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Cerrado denso Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 1973,
2239; 2268.
------------------HABITAT

Desconhecido, Oliveira,
FCA
et
al.
1562;
Cerradão, cerrado
Guimarães, LL et al. 135;
alto

Marocollo, JF; Parente,
HM & Fonseca, JS. 2440

---------C e r r a d o
sensu stricto,
ou
cerradão,
cerrado ralo,
savana parque
Cerradão

Pau-doce, pauÁrvore
de-goma

F l o r e s t a
estacional
semidecidual
aluvial

Abolboda cf. poarchon Seub.

----------

Herbácea

Vereda

Xyris cf. savannensis Miq

----------

Erva

Campo úmido

Vochysia tucanorum Mart.
XYRIDACEAE
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COLETOR/ Nº DA COLETA

---------Desconhecido,
Fonseca, ML et al.
5941, 6493, 6281,
6229
Oliveira, FCA et al.
1382

Oliveira, FCA et al. 1274,
1841; Fonseca, ML et
al. 6054; Marocollo, JF;

Parente, HM & Fonseca,
JS. 1976

Guimarães, LL et al.
114
Oliveira,
FCA;
Marocollo,
JF;
Parente,
HM
&
Fonseca, JS. 2342
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PRODUÇÃO DE MUDAS DE ALFACE A PARTIR
DE DIFERENTES FONTES E CONCENTRAÇÕES DE
BIOFERTILIZANTES, SOB MANEJO ORGÂNICO.
Sousa, L. M. 1; Pereira, A. J. 2; Ichikawa, B.Y.1; Ramos, B.H.3; Moreira, V.F.4

INTRODUÇÃO
O sucesso de uma produção agrícola começa pela obtenção de mudas de boa qualidade, pois aquelas
malformadas darão origem a plantas com produção abaixo de seu potencial genético (ALBUQUERQUE, 2009). Desta
forma uma das mais importantes etapas do sistema de produção da maioria das espécies de hortaliças é a formação
das mudas, porque a sua qualidade inﬂuencia o desempenho das culturas no campo (MINAMI & PUCHALA, 2000).
A alface (Lactuca sativa L.) é a hortaliça folhosa mais produzida em todo o mundo, ocupando em 2001 uma área
de aproximadamente 796.426 ha, com produtividade de 21,9 t/ha (GOMES, 2003). Asteraceae, é utilizada na medicina
popular como calmante, rica em vitaminas e sais minerais, destacando seu elevado teor em vitamina A, sendo o
componente básico na maioria das saladas caseira e comercial (MARQUES et al, 2002),
Segundo Filgueira (2000), a produção de mudas de alface em bandejas é bastante difundida, podendo se utilizar
bandejas e substratos, facilitando o manuseio e possibilitando maior controle sanitário e nutricional. O substrato tem
por ﬁnalidade garantir o desenvolvimento de uma planta com qualidade, em curto período de tempo e baixo custo.
A suplementação de substratos com adubos minerais solúveis constitui a estratégia comumente adotada para
assegurar um rápido crescimento das mudas, antecipando seu “ponto” ideal de transplantio para o campo (BARBOSA,
1999). Contudo, no que diz respeito à agricultura orgânica, essa prática não é admitida pelas normas técnicas de
produção vigentes, justiﬁcando estudos sobre o emprego de insumos alternativos às formulações NPK, a ﬁm de atender
às necessidades desse segmento, que igualmente cresce de modo acelerado no Brasil (ORMOND et al., 2002).
Entre os insumos alternativos aos adubos minerais podemos destacar o uso do biofertilizante. O emprego de
biofertilizantes orgânicos na forma líquida proporciona maior deslocamento dos nutrientes necessários para as plantas
por possuir na sua composição, nutrientes mais facilmente disponíveis, quando comparados a outros adubos orgânicos
e pode promover melhoria das propriedades químicas, isso porque o fornecimento de biofertilizante no solo eleva os
teores de P, Ca e Mg. (SOUZA, et al., 2003).
O uso de bioferlizantes apresentam efeitos positivos na produção de várias espécies, sendo usados por meio de
pulverização foliar ou juntamente com a água de irrigação, em fertirrigação. Apesar do uso rotineiro de biofertilizantes
na agricultura orgânica, pouco se conhece sobre suas características químicas, físicas, físico-químicas, biológicas e sua
real eﬁciência nas culturas. Entretanto o uso de fertilizantes orgânicos líquidos como os biofertilizantes, devem ser
mais eﬁcientes do que os sólidos, em virtude da maior disponibilidade dos nutrientes e do suprimento no momento
adequado de acordo com a exigência da cultura (LUDKE, 2009).
O uso de biofertilizantes via foliar nos cultivos de olerícolas pode ser uma alternativa importante para o
fornecimento de nutrientes, especialmente para as culturas de ciclo relativamente curto, como a alface. Além de ricos
em nutrientes, os biofertilizantes possuem compostos bioativos (MEDEIROS e LOPES, 2006).
O objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento de mudas e a produção de alface cultivar Tainá, sob
aplicação de diferentes concentrações e formulações de biofertilizantes líquidos.

OBJETIVOS
Avaliar a produção de mudas de alface sob aplicação de diferentes concentrações (2%, 4%, 8% e 10%) e
formulações de biofertilizantes líquidos.

1 Estudante do Curso de Engenharia Agronômica da Fundação Universidade do Tocantins/UNITINS. E-mail: leticia.
martins.agro@gmail.com; brunobyi@gmail.com
2 Professor do Curso de Engenharia Agronômica da Fundação Universidade do Tocantins/UNITINS. E-mail: arison@
pq.cnpq.br
3 Bióloga/Mestre em Ecologia. E-mail: babihr@gmail.com
4 Professora UFT. E-mail: Viviane.fm@uft.edu.br
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MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada no Centro de Pesquisa Agroambiental do Cerrado, localizado geograﬁcamente à
latitude 10º20’00”S e 10º27’00”S, e longitude 48º15’00”Wgr e 48º20’00”Wgr, sendo implantado na área de produção
agroecológica - Fazendinha Agroecológica de Palmas, vinculada a Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS), no
município de Palmas- TO.
O solo da área experimental é de textura franco argilo arenosa. Realizou-se amostragem do solo em vinte pontos,
na camada de 0 a 20 cm, a qual apresentou pH(CaCl2) = 6,0 mol L-1; M.O.= 12,0 g dm-3; P (Melich) = 1,2 mg dm-3; K =
0,11 cmolc dm-3; Ca = 2,80 cmolc dm-3; Mg = 0,90 cmolc dm-3; H+Al = 2,10 cmolc dm-3; SB = 64,47 e CTC = 5,91 cmolc
dm-3.
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, em arranjo fatorial 2 x 4, tendo como tratamentos
2 formulações de biofertilizantes (B1-Agrobio e B2-Vairo UnitinsAgro 01) e 4 concentrações ( 2%, 4%, 8% e 10%) de
biofertilizantes líquidos, pulverizados semanalmente, com quatro repetições.
Os biofertilizantes testados possuem os seguintes ingredientes:
B1-Agrobio (água; esterco fresco bovino; leite de vaca ou soro de leite; melaço; bórax ou ácido bórico; cinza de
lenha; cloreto de cálcio; sulfato ferroso; farinha de osso; farinha de carne; termofosfato silício-magnesiano; molibdato
de sódio;sulfato de cobalto; sulfato de cobre; sulfato de manganês; sulfato de magnésio; sulfato de zinco; torta de
mamona e solução de iodo a 1%.)
B2-Vairo UnitinsAgro 01(água; esterco fresco bovino; açúcar; e termofosfato.)
A semeadura foi realizada em bandejas de isopor de 128 células, contendo substrato convencional Bioﬂora,
utilizando-se sementes da cultivar de alface americana Tainá. As bandejas foram colocadas em ambiente protegido
por sombrite 50%, dotado por sistema de micro aspersão. Durante a condução do experimento, as plântulas foram
irrigadas diariamente, mantendo a umidade dos substratos próxima à capacidade de campo.
Aos 7 dias após a emergência, foi realizado o desbaste, deixando-se uma planta por célula. Neste período foi
avaliada a germinação, através da contagem do número de plântulas emergidas.
Para aplicação do biofertilizante foi utilizado um pulverizador costal manual de pressão. A primeira aplicação
de biofertilizantes ocorreu aos 7 dias e repetida no mesmo período até os 21 dias, sendo que as aplicações foram
realizadas todas no ﬁm do período da tarde.
As mudas foram avaliadas semanalmente desde que apresentaram 3 folhas desenvolvidas aos 7 dias até o ponto
cronológico de transplante aos 30 dias, sendo avaliados: pesos de matéria fresca da parte área das plântulas, altura da
parte área e área foliar obtida com o uso do medidor de área foliar LI-COR 3100.
Os dados obtidos foram submetidos a testes de normalidade e homogeneidade da variância dos erros. Atendidas
as pressuposições, foi realizada análise de variância, adotando-se o teste F. As variáveis cujo “teste F” foi signiﬁcativo
(p < 0,05) foram submetidas à análise de comparação múltipla, adotando-se o teste de Tukey ao nível de 5% de
probabilidade e analise de regressão linear, com o auxilio do programa estatístico SISVAR, versão 5.3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com os resultados obtidos foi possível veriﬁcar, nos tratamentos efeito signiﬁcativo (P<0,05) entre as
dosagens utilizadas do Biofertilizante Vairo (BV) e Biofertilizante Agrobio (BA), para as características de Área foliar (AF).
Para a característica Peso da Matéria Fresca (PF), ouve diferença (p<0,05) para o BV, não diferindo estatisticamente
para as dosagens do Biofertilizante Agrobio (BA).
Para as características de Comprimento (CO) e Número de folhas (NF), não ouve diferença (P>0,05), entre as
diferentes dosagens utilizadas de BV e BA, ocorrendo diferença (P<0,05) entre as diferentes fontes.
A ﬁgura 01 apresenta a equação de regressão obtida a partir dos dados médios de área foliar avaliadas para os
tratamentos com diferentes dosagens de BV e BA.
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Figura 01 – Área foliar (dm2) de plântulas de Alface (cv. Tainá) aos 34 dias após a semeadura.
Veriﬁcou-se que o aumento das doses do BV e BA de 4 a 8% inﬂuenciaram positivamente a área foliar das
mudas de alface, e ao aumentar ambas as dosagens para 10% foi observada redução da área foliar das mesmas. Estes
resultados estão de acordo com os obtidos por Medeiros e Lopes (2006), que testando diferentes biofertilizantes,
veriﬁcaram que estes proporcionaram um aumento no número de folhas de mudas de alface e de Santos e Akiba
(1996) que relatam que em concentrações muito elevadas os biofertilizantes podem afetar desvios metabólicos que
estão ligados a produção de substâncias de defesa, retardando principalmente o crescimento, ﬂoração ou frutiﬁcação.
O maior índice de área foliar (IAF) foi obtido com a dosagem de 6 % de BV com média de 198,5 dm² por plântula
e de 6% para BA, com média de 74,1 dm² por plântula, por meio da derivação da equação de regressão (Figura 01). O
coeﬁciente de variação desta variável foi de 12,09%.
O maior comprimento das plantas (CO) foi obtido com o uso do BV, com média de 5,0 cm por planta (Figura 02),
não apresentando diferença entre as dosagens testadas.

Figura 02 – Comprimento (cm) de plântulas de Alface (cv. Tainá) aos 34 dias após a semeadura.

O maior número de folhas (NF) foi obtido com a utilização de BV, com média de 7 folhas por planta (Figura 03),
não apresentando diferença entre as dosagens testadas. O coeﬁciente de variação para esta variável foi de 13,99%
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Figura 03 – Número de folhas de plântulas de Alface (cv. Tainá) aos 34 dias após a semeadura.

Para o peso de matéria fresca ocorreu diferença estatística (P<0,05), apenas para o BV, obtendo plântulas com
maior peso fresco na dose de 4% com 1,33 g.plantula-1. O coeﬁciente de variação para esta variável foi dede 18,26%.

Figura 04 – Peso da matéria fresca (g) de plântulas de Alface (cv. Tainá) aos 34 dias após a semeadura.

CONCLUSÕES
A produção de mudas da Alface (cv. Tainá) foi inﬂuenciada por diferentes fontes e dosagens de biofertilizantes.
Os melhores resultados de área foliar, comprimento de folhas, número de folhas, e peso da matéria fresca das
plântulas foram obtidos com a utilização do Biofertilizante Vairo.
A dose do Biofertilizante Vairo recomendada é de 4% pois apresentou a maior produção de matéria fresca da
parte aérea das plântulas sem comprometer o crescimento da área foliar.
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ANEXOS

Figura 05. Mudas de Alface cv. Tainá tratadas com Biofertilizante Agrobio com as dosagens de 0%, 2%, 4%, 8% e
10%, aos 34 dias após a semeadura.
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Figura 06. Mudas de Alface cv. Tainá tratadas com Biofertilizante Vairo com as dosagens de 0%, 2%, 4%, 8% e
10%, aos 34 dias após a semeadura.
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1

INTRODUÇÃO
A mandioca (Manihot esculenta Crantz.) é considerada a mais brasileira das culturas, por ser originária do Brasil
e cultivada em todo o território nacional. Vem sendo explorada, basicamente, por pequenos produtores, em áreas
marginais de agricultura, devido a sua rusticidade e à capacidade de produzir relativamente bem em condições em
que outras espécies sequer sobreviveriam (FIALHO & VIEIRA 2011). Segundo Damasceno et al. (2001), a cultura da
mandioca desempenha uma elevada importância social por constituir na principal fonte de carboidrato para mais de
700 milhões de pessoas, essencialmente nos países em desenvolvimento.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística - IBGE em 2011 o Brasil ﬁcou em segundo lugar
como maior produtor mundial de raiz de mandioca, sendo, ainda, de acordo com os dados liberados pela instituição,
a quarta cultura mais produzida no país, com 25,3 milhões de toneladas, atrás, apenas, da cana-de-açúcar, soja e
milho (1ª safra), em área plantada ﬁgura em sétimo lugar (2.262.748 hectares). A mandioca é cultivada em todos os
Estados Brasileiros, predominando na região Centro-Sul o processo industrializado/mecanizado e no Norte/Nordeste,
o artesanal (CONAB, 2012).
O milho (Zea mays L.) é cultivado em todo o território brasileiro. De acordo com Nogueira Netto, (1996) citado
por Souza & Braga, (2004), sua importância reside ainda em sua capacidade de empregar mão de obra, visto que, em
virtude de suas características de produção, essa cultura tem grande participação na geração de emprego no setor
rural, porém vê-se que esse panorama modiﬁcou com o passar dos anos em relação a todos esses fatores, o que era
para ser uma pequena safra tornou-se uma segunda safra baseado em dados do Conama. Além disso, era considerada
uma cultura de subsistência e cultivada principalmente sob condições de sequeiro.
O consórcio é uma técnica agronômica utilizada por pequenos produtores e pela agricultura de subsistência,
destacando as regiões norte e nordeste do país. Esta técnica consiste no plantio simultâneo ou não de duas ou mais
culturas numa mesma área. Este sistema de plantio visa o aproveitamento total da área e com isso melhorando a renda
do pequeno agricultor, com a obtenção de duas diferentes culturas, cultivadas no mesmo espaço e no mesmo tempo,
que é uma alternativa, pois, servirá como fonte de alimentação e renda para toda a família (Teixeira, et.al., 2005).
Os sistemas de cultivos consorciados são largamente difundidos nas regiões tropicais pelos pequenos produtores,
visando um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, com maior rendimento médio das culturas envolvidas.
O consórcio de mandioca com milho na mesma área e no mesmo ano possibilita assim uma composição alimentar
mais rica e variada para sua família, além de contribuir para o aumento da renda do pequeno produtor (Vieira, 1989;
Mattos, 1979).
Dentre os fatores bióticos responsáveis pela baixa produtividade da cultura da mandioca e do milho está à
interferência negativa de plantas daninhas, fato também veriﬁcado em outras regiões, com relato de redução de
produtividade mandioca de até 90% (Carvalho, 1993). Segundo Carvalho (2000), resultados de muitos trabalhos de
avaliação da interferência de plantas daninhas, na cultura da mandioca indicam que o período crítico de competição
das plantas daninhas é de 120 a 150 dias, indicando que há necessidade de 100 dias livre de interferência, a partir de
20 a 30 dias após a brotação.
A cultura da mandioca possui crescimento inicial lento, deixando o solo descoberto, facilitando, dessa forma, o
desenvolvimento de plantas daninhas, que competem pelos fatores de produção (água, luz, nutrientes e gás carbônico)
(Azevedo et al., 2000). Dentre os fatores bióticos, as plantas daninhas são tidas como um dos principais componentes
do agroecossistema da mandioca que interferem no desenvolvimento e na produtividade dessa cultura (Silva et.al,
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2006). Considerando o custo de produção da mandioca, acredita- se que uma parcela signiﬁcativa se deve ao controle
das plantas daninhas; contudo esse valor é dependente de vários fatores, como o tipo de infestação, o sistema de
plantio e o método de controle aplicado (Carvalho, 2000).
Para se estabelecer métodos adequados de controle, é importante que sejam feitos levantamentos e identiﬁcação
das plantas presentes, pois mesmo herbicida não apresenta espectro de ação suﬁciente para controlar todas as espécies
existentes na área a ser cultivada (BRIGHENTI, 2003).
O controle de plantas daninhas representa a maior parcela dos custos de produção de mandioca, cerca de 35
% do total (SOUZA & FIALHO, (2003). Portanto, torna-se necessária a identiﬁcação das espécies mais frequentes, pois
cada espécie, de acordo com seu potencial de estabelecer na área e sua agressividade, pode interferir de forma mais
ou menos acentuada na cultura da mandioca solteira ou em consórcio (Souza & FIALHO, (2003).

OBJETIVO
O objetivo deste trabalho foi de identiﬁcar as espécies de plantas daninhas ocorridas no cultivo da mandioca e
do milho verde, em diferentes arranjos de plantas em cultivo solteiro e consorciado.

MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi instalado na área experimental do Complexo de Ciências Agrárias da Unitins, município de
Palmas, TO. Os dados referentes a precipitação pluvial (mm), umidade relativa do ar (%) e temperatura média (°C),
estão apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Precipitação pluvial (mm), umidade relativa do ar (%) e temperatura média (°C) no período de fevereiro
a junho de 2013. Dados obtidos do Núcleo de Meteorologia da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS.
Os tratamentos utilizados foram constituídos pelas culturas de mandioca com milho, plantados em consórcio e
monocultivo conforme tabela 1.
Os tratamentos foram dispostos em blocos casualizados, com sete tratamentos e quatro repetições.
A área experimental foi preparada com aração (60 dias antes do plantio) e gradagem (à 2 semanas antes do
plantio) e por último no mesmo dia do plantio, foi feito cerca de 60 sulcos com 50 cm de espaçamento e demarcado
quatro blocos.
Para o plantio da cultura da mandioca que ocorreu em 02/02/2013 foram utilizadas ramas da cultivar cacau
amarela. A adubação foi realizada nos sulcos nos mesmo dia em que foi plantada a mandioca (02/02/2013), e o adubo
utilizado foi 5-25-15(NPK) sendo 300 kg ha-1.
As manivas-sementes apresentaram de 12 a 15 cm de comprimento, plantadas horizontalmente em sulcos, a 10
cm de profundidade, com espaçamentos conforme descrito na Tabela 1.
Tabela 1. Informações dos tratamentos utilizados no experimento.
Nº de plantas de
Tratamento Descrição
Espaçamento (m)
milho (m)
T1
Fileiras simples de milho (monocultivo) (0,70 m entre linhas)
5
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T2
T3
T4
T5

T6

T7

Fileira simples de mandioca em
monocultivo
Fileira simples de mandioca + 2 linha
de milho entre as ﬁleiras de mandioca
Fileira dupla de mandioca em
monocultivo
Fileira dupla de mandioca + 2 linha
de milho entre as ﬁleiras duplas de
mandioca
Fileira dupla de mandioca + 2 linhas
de milho entre as ﬁleiras duplas de
mandioca

(1,0 X 0,5)

-

(1,0 X 0,5)

5

(2,0 X 0,5 X 0,6)

-

(2,0 X 0,65 X 0,70)

3

(2,0 X 0,65 X 0,70)
(0,50 m entre linhas)

5

Fileira dupla de mandioca + 2 linhas
(2,0 X 0,65 X 0,70)
de milho entre as ﬁleiras duplas de
(0,50 m entre linhas)
mandioca

7

O plantio do milho foi realizado 07/02/2013 e como adubação foi utilizado o adubo 5-25-15 (NPK) sendo 300 Kg
ha-1. Para o plantio utilizou-se o milho híbrido da variedade Taurus, a semeadura foi realizada manualmente com 30
sementes por linha de 3,6 m, plantado à profundidade de 5 cm, com mais de 10 sementes por metro linear. Aos 15 dias
após a emergência foi realizado o desbaste, mantendo a densidade de plantas de milho conforme a tabela 1.
As avaliações da ocorrência das plantas daninhas foram realizadas de quinze a quinze dias após a emergência da
cultura da mandioca e as avaliações aconteceram até os 60 dias após a emergência que corresponderam aos 15 DAE
(Dias Após Emergência, 01/03/2013); 30 DAE (Dias Após Emergência, 15/03/2013); 45 DAE (Dias Após Emergência,
01/04/2013) 60 DAE (Dias Após Emergência, 15/04/2013). O levantamento das plantas daninhas foi realizado através
de amostragens, ao acaso, utilizando um quadro de 1,0m x 0,5m de dimensão, lançado aleatoriamente na área útil
de cada parcela experimental, determinando-se as espécies da comunidade infestante em cada sistema avaliado. As
plantas daninhas presentes em cada amostragem foram identiﬁcadas, seccionadas rente ao solo e determinada a
biomassa fresca de cada espécie.
Após cada avaliação e coleta das plantas daninhas as parcelas foram capinadas manualmente por meio de
enxada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A composição da comunidade infestante de plantas daninhas na área experimental foi heterogênea apresentando
28 espécies. Como pode ser observado na Tabela 2 houve mais ocorrência das Leguminosae, Gramineae, seguida das
Amaranthaceae, Compositae, Malvaceae, Euphorbiaceae, Molluginaceae, Portulaceae, Rubiaceae, Cruciferae.
Segundo Carvalho (2000), levantamentos realizados na cultura da mandioca em Minas Gerais e na Bahia
identiﬁcaram mais de 200 espécies, representando mais de 100 gêneros pertencentes a mais de 40 famílias, entre mono
e dicotiledôneas. Esse autor aﬁrma ainda que as de maior ocorrência foram Compositae, Gramineae, Leguminosae,
Rubiaceae, Malvaceae, Euphorbiaceae, Convolvulaceae, Portulaceae, Amaranthaceae, Commelianaceae, Cyperaceae
e Molluginaceae.
Algumas espécies de plantas daninhas que ocorrem em mandiocais podem ser consideradas um problema
regional e não nacional, pois cada região tem sua peculiaridade quanto as plantas daninhas predominantes, ainda que
haja muitas delas em comum nas diversas regiões produtoras de mandioca no Brasil (CARVALHO, 2000).
Em cada época de colheita algumas espécies se destacaram em virtude de alguns fatores como: característica da
espécie infestante, clima, precipitação pluvial, desenvolvimento das culturas. Nos meses que houve maior precipitação
pluvial após o plantio, (Fevereiro e Março, 2013), observou-se maior infestação de plantas daninhas como exemplo a
Brachiaria plantaginea (Capim-marmelada).
Tabela 2 - Nomes comuns, cientíﬁcos e famílias botânicas das 30 espécies coletadas durante a condução dos
experimentos em Palmas, TO.
Nome comum

Nome cientíﬁco

Família

Caruru-rasteiro

Amaranthus deﬂexus

Amaranthaceae
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Caruru-roxo

Amaranthus hybridus

Amaranthaceae

Apaga-fogo

Alternanthera tenella

Amaranthaceae

Macela

Gnaphalium coarctatum

Compositae

Picão-grande

Blainvillea rhomboidea

Compositae

Carripicho-de-carneiro

Acanthospermum hispidum

Compositae

Picão-branco

Galinsoga quadriradiata

Compositae

Mastruz

Lepidium virginicum

Cruciferae

Erva-de-santa-luzia

Chamaesyce hissopifolia

Euphorbiaceae

Malva-vermelha

Croton glandulosus

Euphorbiaceae

Capim-marmelada

Brachiaria plantaginea

Gramineae

Capim-colchão

Digitaria horizontalis

Gramineae

Capim-colchão

Digitaria sanguinalis

Gramineae

Capim-arroz

Echinochloa crusgalli

Gramineae

Capim-quicuio

Pennisetum clandestinum

Gramineae

Capim-coloninho

Echinochloa colona

Gramineae

Angiquinho

Aeschynomene denticulata

Leguminosae

Xique-xique

Crotalaria incana

Leguminosae

Fedegoso

Senna obtusifolia

Leguminosae

Fedogoso

Senna ocidentalis

Leguminosae

Angiquinho

Aeschynomene rudis

Leguminosae

Guanxuma

Sida rhombifolia

Malvaceae

Vassourinha

Malvastrum coromandelianum

Malvaceae

Guanxuma-branca

Sida glaziovii

Malvaceae

Capim-tapete

Mollugo verticillata

Molluginaceae

Erva-de-bico

Polygonum persicaria

Polygonaceae

Beldroega
Erva-quente

Portulaca oleracea
Spermacoce latifolia

Portulacaceae
Rubiaceae

Na primeira avaliação que ocorreu no dia 01/03/2013 (Figura 2), observou-se a predominância de espécies de
folhas largas como Portulaca oleracea no tratamento de ﬁleiras simples de mandioca em consórcio e de folhas estreitas
como Brachiaria plantaginea no tratamento de ﬁleiras duplas de mandioca em cultivo solteiro. Esta segunda também
apareceu em outra época de coleta, segunda avaliação, ocorrendo dia 15/03 (Figura 3).
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Figura 2 - Média da produção de biomassa fresca (g/m²) das espécies de plantas daninhas que predominaram
na primeira avaliação nos diferentes tratamentos avaliados, Palmas-TO.
Os tratamentos em consórcio são muito utilizados principalmente para se obter dois cultivos na mesma época e
área. O sistema de ﬁleiras duplas o espaço entre ﬁleiras duplas ﬁcam livres e as plantas daninhas se desenvolvem com
maior disponibilidade de espaço físico, água e luz.

Figura 3 - Média da produção de biomassa fresca (g/m²) das espécies de plantas daninhas que predominaram
na segunda avaliação nos diferentes tratamentos avaliados, Palmas-TO.
Observou-se pela Figura 3 que houve a ocorrência de mais espécies na área experimental devido a época em
que a precipitação pluvial foi mais intensa, no mês de Março/2013 conforme pode ser observada na ﬁgura 1. Porém
em relação ao índice de biomassa fresca em g/m² os dados mostram um aumento de valores quando comparados à
primeira avaliação de valores, principalmente para a espécie Brachiaria plantaginea no tratamento de ﬁleiras duplas
em cultivo solteiro. Observa-se que os tratamentos de ﬁleiras duplas solteiro ou em consórcio as plantas daninhas estão
mais presentes como exemplo as espécies Digitaria horizontalis, Echinochloa crusgalli, Senna ocidentalis, Pennisetum
clandestinum.
Analisando a ﬁgura 4 predominou na área útil experimental espécies de folhas largas como Spermacoce latifólia
(Erva-quente), Croton glandulosus (Malva- vermelha), Acanthospermum hispidum (Carrapicho-de-carneiro) dividas
nos tratamentos de ﬁleiras simples de milho (FSMi) e ﬁleiras simples de mandioca e milho consorciado (FSMa + Mi).
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Figura 4 - Média da produção de biomassa fresca (g/m²) das espécies de plantas daninhas que predominaram
na terceira avaliação nos diferentes tratamentos avaliados, Palmas-TO.

Na última avaliação realizada, (15/04/2013, Figura 5) a precipitação pluviométrica foi menor em relação as
outras avaliações, assim houve uma redução na porcentagem de biomassa fresca entre espécies de folhas largas e de
folhas estreitas.
Observou-se que houve uma queda de valores quando comparados à segunda avaliação em que pode ser pela
decorrência de fatores como sombreamento das culturas.
As espécies de plantas que mais destacou sua biomassa fresca (g/m²) nesta avaliação foi da família Gramineae,
Digitaria sanguinalis (Capim-colchão) e da família Leguminosae, Senna obtusifolia (Fedegoso) ambas apresentando-se
em tratamentos e formato das folhas diferentes.

Figura 5 - Média da produção de biomassa fresca (g/m²) das espécies de plantas daninhas que predominaram
na quarta avaliação nos diferentes tratamentos avaliados, Palmas-TO.
Abaixo, Figuras 6 e 7, são apresentadas a produção de biomassa fresca (g/m²) de plantas daninhas de folhas
largas e plantas daninhas de folhas estreitas.
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Figura 6 - Média da produção de biomassa fresca (g/m²) das espécies de plantas daninhas de folha larga que
predominaram em todas as avaliações nos diferentes tratamentos avaliados, Palmas-TO.

Figura 7 - Média da produção de biomassa fresca (g/m²) das espécies de plantas daninhas de folha estreita que
predominaram em todas as avaliações nos diferentes tratamentos avaliados, Palmas-TO.
Observou-se que nos meses de Fevereiro e Março as espécies de folhas largas e folhas estreitas se destacaram
nas primeiras avaliações, aos 15 e 30 dias após a emergência (DAE), obtendo maior biomassa fresca no cultivo de
ﬁleiras duplas de mandioca (FDMa) e ﬁleiras duplas de mandioca consorciadas (FDMa + Mi) com milho seguida da
ﬁleira simples de mandioca e milho (FSMa + Mi) (Figuras 6 e 7), o que pode ser justiﬁcado pela intensa precipitação
pluviométrica (Figura 1).
Observou-se que a segunda avaliação aos 30 DAE (Dias Após a Emergência) ocorreram maiores biomassas frescas
de plantas daninhas de folhas estreitas principalmente nas ﬁleiras duplas de mandioca em solteiro ou em consórcio
quando comparada às biomassas frescas de plantas daninhas de folhas largas.
Segundo Mattos, 1979; Mattos et al. 1985, a disposição em ﬁleiras duplas tem algumas vantagens em comparação
ao sistema de ﬁleiras simples: maior facilidade de trabalho com equipamentos e implementos agrícolas, diminuição de
custos de produção pela redução de mão de obra, pois diminuem os tratos culturais (capinas, aplicações de defensivos),
maior possibilidade da utilização do espaço entre ﬁleiras duplas com outra espécie (consórcio), maior facilidade para
inspeção do cultivo, aumento da produtividade biológica devido ao efeito de bordadura, redução da quantidade de
fertilizantes e o uso mais racional da terra.
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CONCLUSÕES
1. A composição da comunidade infestante de plantas daninhas na área experimental foi heterogênea
apresentando 28 espécies;
2. A maior produção da biomassa fresca (g/m²) das plantas daninhas ocorreu nos meses de maior precipitação
(Fevereiro e Março);
3. As ﬁleiras duplas de mandioca solteira e em consórcio apresentaram maior biomassa fresca (g/m²) de plantas
daninhas;
4. Observou-se que aos 30 DAE (Dias Após a Emergência) ocorreram maiores biomassas frescas de plantas
daninhas de folhas estreitas principalmente nas ﬁleiras duplas de mandioca.
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1

INTRODUÇÃO
A cana-de-açúcar é considerada historicamente como um dos principais produtos agrícolas do Brasil. A
importância socioeconômica da cana-de-açúcar é destacada devido à sua múltipla utilidade, seja como forragem para
alimentação animal, ou como matéria-prima para a fabricação de inúmeros produtos. Atualmente, a cana-de-açúcar
constitui uma fonte energética alternativa e estratégica para o Brasil.
De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2007) a cana-de-açúcar (Saccharum
oﬃcinarum) é cultivada em todas as regiões e em extensa área territorial do país, ocupando o terceiro lugar em área
plantada, atrás apenas da soja e do milho. Entre 1990 e 2008 a área plantada de cana-de-açúcar no Brasil cresceu
100%, e a produção 150% (Agrianual, 2009). Em 2010, a área plantada de cana-de-açúcar no Estado do Tocantins foi
de 10,8 mil ha, com produtividade média de 73 ton./ha, resultando em uma produção de mais de 780 mil toneladas.
Vários estudos comprovam o grande potencial para a expansão das lavouras canavieiras no Estado do Tocantins
(Granja, 2010), especialmente devido às altas temperaturas, elevada intensidade luminosa, e período chuvoso bem
deﬁnido. De acordo com Capone et al. (2011) tais aspectos favorecem o planejamento dos plantios e das colheitas, mas
a fertilidade dos solos compreende o principal fator limitante ao cultivo.
Para Marin e Carvalho (2012) a produtividade da cana-de-açúcar é diretamente regulada pelos fatores de
produção, dentre os quais se destacam os aspectos de clima e solo. Para os autores o pH, a textura e a profundidade
do solo são aspectos que interferem diretamente no desenvolvimento do sistema radicular da planta, na capacidade
de absorção de nutrientes e, consequentemente, no potencial produtivo da cultura.
Diante do exposto, entende-se que a manutenção da fertilidade do solo determina a produtividade e a viabilidade
econômica da cana-de-açúcar. Na cana-de-açúcar, assim como para na maioria das culturas agrícolas, o elemento
potássio é um dos nutrientes mais importantes, pois além de ser requerido em quantidades signiﬁcativas, sua absorção
pelas plantas depende essencialmente das reservas do solo e da aplicação de fertilizantes.
Para muitos autores (Vilela et al., 2002; Curi et al., 2005), o problema do potássio para a agricultura brasileira
agrava-se pelo fato de os solos serem pobres em minerais contendo K e apresentarem baixa capacidade de retenção
de cátions, favorecendo perdas por lixiviação do K oriundo dos fertilizantes. A forma mais comum de K usado na
agricultura são os sais de potássio, que por sua ocorrência natural em depósitos sedimentares de silvita (KCl) ou a partir
de cloretos e sulfetos de K-Mg, praticamente inexistem no Brasil. Dados da Associação Nacional de Difusão de Adubos
(ANDA, 2011), revelam que mais de 90% de todo potássio consumido na agricultura brasileira é importado, gerando
um déﬁcit de US$ 1,6 bilhões para a balança comercial.
Essa situação motivou a articulação e criação da Rede AgriRocha de pesquisa sobre rochas brasileiras como
fontes alternativas de potássio para uso em sistemas agropecuários. Uma vez comprovada a presença de reservas de
minerais primários com teores relativamente altos de K em quase todas as regiões do país, as pesquisas revelam que
a eﬁciência agronômica das rochas depende da sua origem e composição, de fatores de solo, do tempo de incubação
e das culturas utilizadas (Távora, 1982; Nascimento et al., 2004).
Desde 2007, a Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS integra os esforços empreendidos pela Rede
AgriRocha, com resultados promissores para o aproveitamento dos rejeitos minerais do Garimpo de Esmeralda de
Monte Santo-TO. Trata-se de uma rocha silicática ultramáﬁca-básica constituída de minerais primários ricos em K, como
feldspato e mica. Atualmente, alinhadas aos objetivos do Projeto ROCKBIOCOM coordenado pela Embrapa Cerrados,
as pesquisas realizadas pela UNITINS/NUDAM envolvem experimentos em campo com culturas da cana-de-açúcar,
pinhão-manso e mandioca. Conforme bem deﬁne o título o Projeto ROCKBIOCOM, as pesquisas objetivam a avaliação
de novas fontes e rotas tecnológicas de agrominerais para a produção de biocombustíveis líquidos.
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OBJETIVO

O objetivo do presente trabalho é avaliar os efeitos comparativos do pó de rocha em relação ao cloreto de
potássio sobre os aspectos ﬁsiológicos e produtivos da cultura da cana-de-açúcar.

MATERIAL E MÉTODOS
Área experimental

O experimento foi instalado em dezembro de 2010 no Complexo de Ciências Agrárias – CCA da Fundação
Universidade do Tocantins – UNITINS. A rocha utilizada apresenta em sua composição geoquímica 15,3% de MgO,
9,2% de CaO e 3% de K2O (Souza et al, 2010), elementos esses presentes nos minerais primários feldspato, biotita e
anﬁbólios. A variedade plantada é a RB 83-5486.

Delineamento Experimental

O desenho experimental em faixa é formado por quatro tratamentos e três repetições. As parcelas de 16 m x 7
m (112 m2) são compostas 14 linhas de 7 metros (Figura 1). Eliminadas as linhas laterais das parcelas e 01 m em cada
extremidade da linha (bordadura), a área útil da parcela (AUP) é de 74 m2. Cada repetição compreende 1/3 da AUP,
ou seja, 24,7 m2. Nos registros dos parâmetros ﬁsiológicos e nas coletas de material para análises nutricionais são
consideradas as 03 repetições, e dentro dessas 05 segmentos de 01 m de linha.
PR-III

PR-II

PR-I

Testemunha

Bordadura
REP 3

linha

REP 2

REP 1

1,0 m
Bordadura

Figura 1. Distribuição dos tratamentos (cana-de-açúcar).
Na montagem do experimento todos os tratamentos receberam: calagem (2 Mg.ha-1 na forma de calcário ﬁller
para elevar a saturação de bases para V=60%); adubação com nitrogênio (150 kg.ha-1 de N na forma de sulfato de
amônio); adubação de fósforo (90 kg.ha-1 de P2O5 na forma de superfosfato simples); e adubação de micronutrientes
(150 kg.ha-1 na forma de FTE-BR12). A Tabela-1 resume a composição dos tratamentos.
Tabela 1. Descrição dos tratamentos de cana-de-açúcar.
Tratamento
Fonte de K
Dose (kg ha-1 K2O)
Testemunha
KCl
60
PR I
Pó de rocha
60
PR II
Pó de rocha
120
PR III
Pó de rocha
240

Outros nutrientes1
+
+
+
+

O pó de rocha foi aplicado no sulco de plantio em quantidades correspondentes as doses de 60, 120 e 240 kg.ha-1
de K2O (0,2, 0,4 e 0,8 Kg.m-1). Após a aplicação dos tratamentos o plantio da cana (variedade RB83-5486) foi realizado
no dia 17/12/2010.
Durante o ciclo de desenvolvimento da cana-planta foram realizadas duas adubações de cobertura, aos 45 e
90 dias após o plantio: 60 Kg.ha-1 de N (sulfato de amônio); e 30 Kg.ha-1 de K2O (KCl-Testemunha e Pó de Rocha). Por
ocasião dessas adubações realizou-se capina mecânica nas entre-linhas.
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As avaliações da cana-planta envolveram aspectos ﬁsiológicos da cultura (altura, perﬁlhamento e diâmetro do
colmo), nutricional (teor de macro e micronutrientes) e produtivo (produção e grau brix), além das alterações nos
atributos químicos do solo.
A fase atual do experimento (cana-soca) teve início em 17/11/2011 logo após a colheita com a adubação de
manutenção em cobertura: 100 kg.ha-1 de N (sulfato de amônia); 50 Kg.ha-1 de P2O5 (superfosfato simples); 150 kg.ha-1
de micronutrientes (FTE BR-12); 150 kg.ha-1 de K2O (KCl-Testemunha e Pó de Rocha). O KCl foi fracionado em duas
aplicações com intervalo de 30 dias, enquanto que o Pó de Rocha foi aplicada dose única de 500 g.m-1.
As avaliações da fase atual envolveram os mesmos aspectos considerados na fase anterior, de forma que seja
possível a comparação dos mesmos e, consequentemente, das inferências quanto aos efeitos imediatos (cana-planta)
e residuais (cana-soca).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tendo em vista o ﬁnal do ciclo da cana-soca, foi possível através do parâmetros avaliados comparar os dados
do ciclo da cana-planta com a soqueira. Outro fator relevante foram os dados de qualidade de matéria prima, que
somados aos resultados obtidos em produtividade fornecem uma avaliação geral da produção da cultura. Os resultados
referentes ao aspecto ﬁsiológico de desenvolvimento das plantas para os respectivos tratamentos e anos de cultivo são
apresentados na Tabela-1. Nota-se que para altura de plantas (AP) apenas o tratamento com adubação convencional
(testemunha-KCl) resultou estatisticamente diferente dos demais. Importante mencionar que no primeiro ciclo de
cultivo (cana-planta) a altura das plantas foi obtida da base até a inserção da primeira folha, enquanto que na canasoca considerou-se a altura total. O perﬁlhamento (PF) apresentou diferenças estatísticas signiﬁcativas apenas no
primeiro ciclo de cultivo, onde os tratamentos com pó de rocha em doses mais elevadas (120 e 240 Kg.ha-1 de K2O)
diferiu dos demais tratamentos. Quanto ao diâmetro do colmo (DC) não houve diferença entre tratamentos e cultivos.
Tabela 1. Resultados de altura da planta (AP), número de perﬁlhos (PF) e diâmetro do colmo (DC) para os
respectivos tratamentos.
AP (cm)
PF (nº)
DC (mm)
Tratamento
Ano 1
Ano 2
Ano 1
Ano 2
Ano 1
Ano 2
Testemunha - KCl
181,3
b 274,3
B 7,0
b 8,3
a 31,3
a 30,7
A
PR-I
202,3
a 325,0
A 8,9
b 7,9
a 30,7
a 30,7
A
PR-II
207,7
a 322,0
A 10,9
a 7,3
a 32,5
a 31,0
A
PR-III
214,7
a 327,7
A 10,5
a 7,0
a 31,3
a 33,4
A
C.V. (%)
16,7
17,1
39,8
17,5
5,2
8,8
Médias seguidas das mesmas letras na coluna não diferem signiﬁcativamente a 5% de probabilidade pelo Teste
de Tukey.
Na Tabela-2 são apresentados os resultados de produção da cana-de-açúcar em ambos os cultivos. No primeiro
ciclo os resultados de produção (t.ha-1) foram estatisticamente diferentes, e de certa forma inﬂuenciados pelos aspectos
ﬁsiológicos de desenvolvimento da cultura. Os tratamentos que envolveram doses mais elevadas de pó de rocha (120
e 240 Kg.ha-1 de K2O) diferiram positivamente dos demais com produção em torno de 106 t.ha-1. No segundo ciclo de
cultivo os resultados de produção dos tratamentos não apresentaram diferenças estatísticas signiﬁcativas, apesar da
produção ter sido cerca de 20-40% maior que a cana-planta.
Tabela 2. Resultados de produção da cana-de-açúcar para os respectivos tratamentos.
Produção (t.ha-1)
Tratamento
Ano 1
Ano 2
Testemunha – KCl
79,1
b
110,1
a
PR-I
83,6
b
108,2
a
PR-II
106,6
a
127,4
a
PR-III
106,4
a
127,0
a
C.V. (%)
11,3
10,7
Médias seguidas das mesmas letras na coluna não diferem signiﬁcativamente a 5% de probabilidade pelo Teste
de Tukey.
A análise de regressão mostrou que os resultados de produção em função das doses de pó de rocha aplicadas
(60, 120 e 240 Kg.ha-1 de K2O) de ambos os cultivos ajustaram-se melhor à equação de 2º grau, com elevada correlação
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(r), conforme descrito a seguir:
Ano 1: y=-0,0021x2+0,7682x+45,235 (r=0,97); e
Ano 2: y=-0,0018x2+0,6431x+76,077 (r=0,95).
As curvas de respostas descritas pelas equações acima apontam que a dose ótima é de 120 Kg.ha-1 de K2O, obtida
com a aplicação de 4 t.ha-1 do pó de rocha, resultando na produção de 107 e 127 t.ha-1 nos respectivos cultivos.
Os resultados de qualidade da matéria-prima são apresentados na Tabela-3, os quais foram praticamente
iguais em todos os tratamentos, e com baixo coeﬁciente de variação (2,8 a 10,2%). O único parâmetro que resultou
estatisticamente diferente foi o percentual de ﬁbra na cana, onde o tratamento testemunha-KCl com 13,6% de ﬁbras
diferiu dos demais. Conforme recomendado por Ripoli e Ripoli (2004) todos os resultados, a exceção do percentual de
ﬁbra da cana no tratamento Testemunha-KCl, apresentaram valores que caracterizam uma boa qualidade da matériaprima para a indústria: POL (>14%); FIBRA (11 a 13%); PZA (> 85%); AR (<0,8%); e ATR (> 15%).
Tabela 3. Resultados de teor de sólidos solúveis (Brix), sacarose aparente (POL), pureza do caldo (PZA),
açúcares redutores (AR) e açúcar total recuperável (ATR) para os respectivos tratamentos.
Tratamento

Ano 2

Brix (º)
Testemunha22,9
KCl
PR-I
23,1

POL(%)

Fibra (%)

PZA(%)

AR(%)

ATR(%)

a

19,7

a

13,6

b

85,9

a

0,6

a

15,9

a

a

20,1

a

12,5

a

86,7

a

0,6

a

16,5

a

PR-II

23,8

a

21,0

a

12,5

a

88,3

a

0,5

a

17,2

a

PR-III

23,7

a

20,7

a

12,3

a

87,0

a

0,6

a

17,1

a

C.V. (%)
3,9
6,7
10,2
2,8
8,0
7,8
Médias seguidas das mesmas letras na coluna não diferem signiﬁcativamente a 5% de probabilidade pelo Teste
de Tukey.

CONCLUSÕES
1.Com base nos resultados de desenvolvimento ﬁsiológico das plantas é possível aﬁrmar que, para todos os parâmetros
avaliados, o pó-de-rocha teve efeito igual ou superior ao KCl.
2.Os resultados de produção dos respectivos cultivos e tratamentos permitem aﬁrmar que o pó de rocha têm efeito
como fonte de nutrientes para a cultura da cana-de-açúcar.
3.Os resultados de produção dos diferentes tratamentos e ciclos de cultivo foram superiores à produtividade média da
cultura no Estado do Tocantins (92 t.ha-1) na safra 2011/2012.
4.A produção da cana-soca demonstra que o pó de rocha tem efeito residual considerável sobre o cultivo da cana-deaçúcar.
5.O pó de rocha apresentou ainda efeito positivo sobre a qualidade da matéria-prima, como o menor teor de ﬁbras e
maior pureza, aspectos que inﬂuenciam diretamente a eﬁciência da extração da moenda e a recuperação do açúcar
pela indústria.
6.Por ﬁm, pode-se aﬁrmar seguramente que o pó de rocha avaliado representa uma importante fonte alternativa de
nutrientes para o cultivo da cana-de-açúcar na região central do Estado do Tocantins.
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INTRODUÇÃO
A Norma Brasileira Regulamentadora (NBR) – 10004 da ABNT (2004) descreve resíduos sólidos como sendo
aqueles nos estados sólidos e semi-sólidos, que resultam de atividades da comunidade de origem: industrial,
doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição agrícola. Os resíduos sólidos são ainda deﬁnidos
como os restos das atividades humanas, consideradas pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis (IPT/
CEMPE, 2000).
Segundo VERAS e POVINELLI (2004), os resíduos sólidos constituem hoje um dos principais problemas
enfrentados pela humanidade. Acrescentam os autores que o acentuado crescimento demográﬁco e o desenvolvimento
tecnológico contribuem consideravelmente para o aumento da quantidade de resíduos sólidos descartados pelo
homem. Tal problemática assume proporções ainda maiores, na medida em que grande parte dos resíduos apresenta
alto potencial de contaminação ambiental.
Dessa forma é cada vez mais premente a necessidade de reduzir ou reaproveitar os resíduos gerados pelo homem
(STRAUS e MENEZES, 1993). Na tentativa de equacionar esse problema, VERAS e POVINELLI (2004) descrevem vários
métodos de tratamento e disposição de resíduos pesquisados em todo o mundo - aterros sanitários, compostagem,
incineração, solidiﬁcação etc.
Dentre os vários setores da economia brasileira, o agroindustrial tem contribuído signiﬁcativamente para o
crescimento econômico do país, na mesma medida em que produzem sistematicamente quantidades expressivas de
resíduos sólidos (LUCENA e CHERNICHARO, 2005). Fato é que toda atividade agroindustrial esta associada à geração
de resíduos (BENITES, 2006).
De um modo geral, para CORREIA et. al. (2003) os resíduos agroindustriais vem sendo progressivamente
reciclados ou reutilizados como alternativa de minimização de impactos ambientais, mas também, de redução dos
custos do próprio processo produtivo. Para os autores, o aumento dos custos dos fertilizantes comerciais somados à
crescente preocupação com a poluição ambiental, tornam atrativo o uso dos resíduos sólidos orgânicos na agricultura,
desde que adequadamente manipulados.
No Brasil, entre os principais resíduos agroindustriais com potencial para uso agrícola, considerando sua
composição e escala de produção, estão os resíduos da indústria sucroalcooleira, da produção animal, da indústria de
frutas e hortaliças, da produção de carvão vegetal e as palhadas (BENITES, 2006).
De acordo com MATOS (2005), dentre as técnicas de transformação de resíduos orgânicos, a compostagem é
a mais amplamente difundida, sobretudo, devido sua praticidade e resultados alcançados, possibilitando a obtenção
de fertilizantes de grande valor para as plantas. A compostagem é um processo biológico aerado de tratamento e
estabilização de resíduos orgânicos, resultando na fragmentação gradual e oxidação dos detritos (BUDZIAK et al., 2004).
Para KIEHL (1985) a compostagem tem a função de transformar material orgânico em substancia umidiﬁcada,
estabilizada com propriedades e características completamente diferentes do material que lhe deu origem. KIEHL
descreve o processo de compostagem da matéria orgânica em três fases: a primeira denominada mesóﬁla inicia-se
com a elevação da temperatura até 40ºC devido à ação microbiana; a segunda, termóﬁla (50-60ºC), caracteriza-se por
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intensa atividade microbiana, degradação ativa da matéria orgânica, e eliminação da maioria dos microorganismos
patogênicos e das sementes de ervas invasoras; na terceira fase, também mesóﬁla, a temperatura diminui até se
igualar a ambiente, resultando na umidiﬁcação da matéria orgânica. Ainda de acordo com o autor, o tempo para a
compostagem completa é determinado pela relação Carbono/Nitrogênio inicial da mistura compostada, situando-se
normalmente entre 100 e 120 dias. Todavia, destaca que o tempo pode ser reduzido a 50-60 dias com a padronização
da granulometria dos resíduos.
Diante de tais fatos o presente trabalho se propõe a avaliar o processo de compostagem de diferentes misturas
de resíduos sólidos agrícolas e agroindustriais na produção de organocompostos na Escola Família Agrícola de Porto
Nacional.
Desde 2007 o Núcleo de Desenvolvimento e Avaliação de Desempenho Ambiental – NUDAM, da Fundação
Universidade do Tocantins – UNITINS, realiza estudos e pesquisas de avaliação de fontes alternativas de fertilizantes.
Os trabalhos dessa linha de pesquisa iniciaram-se com a avaliação de rejeitos minerais (rochas silicáticas) como fonte
alternativa de nutrientes em diferentes culturas agrícolas, e posteriormente, passou a considerar materiais de origem
orgânica, ou seja, resíduos agrícolas e agroindustriais.
Considerando as possibilidades promissoras e os avanços do Projeto Rede de Agricultores-Experimentadores em
execução no Estado do Tocantins, o presente relatório apresenta os resultados referentes à avaliação da efetividade da
compostagem na produção de organocompostos pela Escola Família Agrícola de Porto Nacional – EFA.

MATERIAL E MÉTODOS
Os trabalhos foram desenvolvidos na Escola Família Agrícola de Porto Nacional/TO (EFA), e contou com a
participação direta de alunos, professores e gestores.
Os resíduos utilizados no experimento de compostagem são oriundos das atividades desenvolvidas na Escola
Família Agrícola (EFA), bem como de agroindústrias localizadas no município de Porto Nacional.

Origem e caracterização dos resíduos

A primeira visita a EFA teve o propósito de apresentar a pesquisa à equipe gestora, técnicos e docentes, bem
como de identiﬁcar e quantiﬁcar os resíduos gerados na escola. Na ocasião foram deﬁnidos os compromissos e as
atribuições das partes envolvidas.
Com o intuito de potencializar os trabalhos e produzir uma quantidade de organocompostos que atendesse
a demanda anual da escola, além dos resíduos gerados na própria escola, optou-se por considerar também outros
resíduos, especialmente de agroindústrias localizadas no município e região.
A identiﬁcação e caracterização dos resíduos provenientes dessas agroindústrias foram realizadas a partir de
visitas técnicas, seguida de entrevista com os respectivos responsáveis técnicos para quantiﬁcação e avaliação do
potencial de uso na compostagem.

Capacitação aos alunos da EFA

Em consonância aos pressupostos do Projeto Agricultores Experimentadores, o qual se fundamenta nos
pressupostos da pesquisa participativa e da pesquisa-ação (BARBIER, 1996; DARRÉ, 1997), uma vez identiﬁcados e
quantiﬁcados os resíduos, os trabalhos voltaram-se à capacitação dos estudantes e professores, e o planejamento das
etapas da pesquisa. Além de conhecer a unidade escolar, seu corpo gestor e infraestrutura, foi deﬁnido o grupo que
integrou os trabalhos da pesquisa.
Na capacitação dirigida aos estudantes foram trabalhadas orientações técnicas sobre os procedimentos
envolvidos nas etapas do processo de compostagem. Assim, além de informações teóricas referentes a compostagem,
os estudantes foram sensibilizados quanto às possibilidades de aproveitamento dos resíduos gerados e produção de
organocompostos na própria propriedade rural.
As capacitações foram realizadas em duas etapas, nos dias 19 e 26 de fevereiro de 2013, envolvendo estudantes
do 8° ano do Ensino Fundamental e do 2° ano do Ensino Médio, além de técnicos e professores da EFA.

Deﬁnição dos tratamentos

O experimento foi instalado nos dias 12 e 13 de março de 2013 na EFA, em uma estufa de cobertura plástica para
proteção das pilhas de compostagem da ação das chuvas, e possíveis interferências no processo de compostagem.
Os resíduos de cada pilha foram previamente triturados e misturados com o auxilio de uma betoneira elétrica de
400L, enquanto se pulverizava água até atingir a umidade adequada (50%). Esses procedimentos foram realizados a ﬁm
de se obter uma mistura homogênea dos resíduos antes de serem dispostos em pilhas para compostagem. As pilhas de
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formato piramidal (windrow) tiveram dimensões de 1,2 m de altura por 1,8 m de largura, e 2,0 m de comprimento. A
opção por pilhas do tipo windrow e de tais dimensões favorecem a manutenção das condições consideradas essenciais
à evolução do processo de compostagem dos resíduos orgânicos (BIDONE & POVINELLI, 1999), sobretudo da aeração
da massa de resíduos e controle da temperatura (PEREIRA NETO, 1989).
Na Tabela-1 são descritas as pilhas de compostagem, cada qual totalizando 200 Kg, os quais compreendem
proporções das misturas dos resíduos orgânicos avaliados no estudo.
Tabela 1 – Pilhas de compostagem avaliadas e as respectivas proporções de resíduos envolvidos.
Pilhas de Compostagem/Proporções (%)
Componentes*
1
2
3
4
5
6
7
8
CF
70
50
50
50
PM
30
50
30
30
50
MU
20
30
EG
20
20
30
30
30
PM/MU
50
50
50
CZ
20
20
20
*Cama Frango (CF); Palha Milho (PM); Mucuna (MU); Esterco Gado (EG); Milho+Mucuna (PM/MU); Cinza (CZ);
Na pilha 07 foi somado 40 Kg de um composto orgânico já estabilizado oriundos de um antigo procedimento de
compostagem realizados pela equipe do NUDAM. E na pilha 08 acrescentou-se o catalisador, produto comercial diluído
em água, BIOTEC, utilizou-se 4 litros diluídos em 36 litros de água.

Monitoramento dos parâmetros avaliados

A partir da montagem, até o ﬁm do mês de maio, foi realizado o monitoramento das pilhas de compostagem em
relação aos parâmetros temperatura e umidade. Isso, pois conforme preconizado na literatura, torna-se possível avaliar
a necessidade de intervenções a ﬁm de garantir a manutenção das condições ideais ao processo de compostagem –
aeração e umedecimento.
O monitoramento da temperatura foi determinado diariamente duas vezes ao dia, sendo uma aferição pela
manhã e a outra no ﬁnal da tarde, realizada com o auxílio de um Termômetro SOLOTERM 1200 e uma Sonda SOLOTEST
(-70 A 1200°C; 0,1°C; 9V).
Já a umidade foi determinada a cada dois dias com medidor automático de umidade de solo com Sensor
HIDROFARM HFM 2030 (precisão 3-0,1% e escala 0-60%). A aferição foi realizada em três locais, no topo, no coração e
na base da pilha de composto.
A aeração foi realizada manualmente após 10 dias do início do experimento, com base nos dados de umidade
da pilha de composto, especialmente pelo fato da mesma apresentar-se inferior a 10% ainda que a temperatura
estivesse acima de 40°C. Na ocasião foram coletadas amostras das pilhas de compostagem para análise laboratorial
com a avaliação da relação Carbono/Nitrogênio (C/N). Depois do primeiro revolvimento para aeração e correção da
umidade para 50%, o monitoramento foi retomado e mantido por um período de mais 27 dias, quando o processo
de compostagem foi concluído e coletadas novas amostras para análises laboratoriais da relação C/N para as pilhas
avaliadas, tal procedimento foi realizado pelo FULLIN - Laboratório de Análise Agronômica, Ambiental e Preparo de
Soluções Químicas, situado na cidade de Linhares – ES, as amostras foram enviadas via Correios e o resultados da
análise da relação C/N recebidos via email.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Identiﬁcação, quantiﬁcação e características dos resíduos

Durante as visitas à EFA foram identiﬁcados os resíduos gerados e a quantidade dos mesmos. Considerando
que a quantidade de resíduos gerados na escola seria insuﬁciente frente à demanda anual de compostos utilizados
nos sistemas de produção, considerou-se a possibilidade de integrar à pesquisa outros resíduos orgânicos agrícolas e
agroindustriais. Sendo assim, durante todo o mês de novembro de 2012 foram realizadas visitas a várias agroindústrias,
e também a propriedades rurais do município e região.
Dentre os resíduos identiﬁcados e quantiﬁcados, optou-se pela inclusão aos trabalhos daqueles gerados pelo
Frigoríﬁco Jatobá (esterco fresco) e pela Bunge (cinzas). Cerca de duas toneladas de esterco e uma tonelada de cinza
foram transportadas até a escola, onde foram devidamente acondicionados de maneira a evitar que fossem molhados
pelas chuvas da estação, e posteriormente incorporados às misturas que compreendem os tratamentos avaliados. Na
Tabela-2 são apresentadas as características (relação C/N) dos resíduos que compõem os tratamentos do experimento.
Resíduos Orgânicos
CF
MU
CZ
PM
EG
PM/MU
8/1
9/1
11/1
17/1
14/1
13/1
Relação C/N
Tabela 2 – Relação C/N dos resíduos orgânicos utilizados no experimento.
Cama Frango (CF); Palha Milho (PM); Mucuna (MU); Esterco Gado (EG); Milho+Mucuna (PM/MU); Cinza (CZ).

Montagem das leiras de compostagem

Essa etapa começou com a capacitação dos estudantes, onde além dos conteúdos teóricos relativos ao processo
de compostagem, trabalhou-se o planejamento para montagem e condução do experimento. Tendo a participação
direta e efetiva destes e dos técnicos da EFA, orientados pelos bolsistas e pesquisadores da UNITINS/NUDAM.
Com base nos dados obtidos apresenta-se a seguir os resultados da dinâmica da temperatura e umidade dos
tratamentos avaliados no experimento, assim como os resultados da relação C/N.

Dinâmica da temperatura, umidade e relação C/N

A discussões que seguem fazem referência aos dados de temperatura e umidade registrados durante o
monitoramento das pilhas de compostagem (Figura 1 e 2), e aos resultados da relação C/N dos produtos obtidos
(Tabela 3).
Durante o processo de compostagem não houve grandes alterações de temperatura, a qual se manteve na
faixa recomendável que é de 40°C a 60°C; com o passar do tempo os compostos atingiram a temperatura ambiente,
caracterizando a maturação do composto; como bem apontam KIEHL (1995) e REZENDE & PEREIRA NETO (1993),
quando ocorre à completa humiﬁcação do composto a temperatura deve ser igual a ambiente.

Dinâmica da Temperatura
70,0
65,0

Umidade (%)

60,0
55,0
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
1
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8

9

12 13 14 15 16 17 18 20 22 26 27 30 44 47

Dias de Medição
Pilha 01
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Figura 1 – Média da dinâmica da temperatura do experimento de compostagem.
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Pilha 08

A umidade nos diferentes tratamentos variou consideravelmente, especialmente, devido às condições
iniciais dos próprios resíduos orgânicos, além do local de realização do experimento favorecer a perda rápida
de umidade. No entanto, ainda que alguns tratamentos não tenham atingido a umidade ideal (40% a 60%), o
aumento da temperatura desses tratamentos demonstra a evolução do processo de compostagem. Conforme
sugere CARVALHO (2006), umidade abaixo de 35% pode diﬁcultar a atividade microbiana, retardando o
processo e a obtenção de um composto de qualidade.

Dinâmica da Umidade
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Figura 2 - Média da dinâmica da umidade do experimento de compostagem.
Os resultados analíticos de relação C/N dos respectivos tratamentos são referentes aos produtos obtidos
com 10 e 37 dias após o início do processo de compostagem; como todas as pilhas apresentaram relação C/N
menor que 18/1, os compostos podem ser considerados bioestabilizados (KIEHL, 1995); segundo a Instrução
Normativa N° 25/2009, Anexo III, os produtos podem ser enquadrados como organocompostos, sendo então
considerado composto orgânico, uma vez que a relação C/N é menor que 20/1.
Tabela 3 – Relação C/N para os compostos orgânicos do experimento de compostagem.
Compostos Orgânicos
Pilhas
1
2
3
4
5
6
7
8
Relação C/N*
1ª Coleta
8/1
11/1
9/1
14/1
13/1
13/1
14/1
18/1
2ª Coleta
7/1
11/1
12/1
13/1
12/1
16/1
11/1
11/1
* Coletas realizadas aos 16 e 46 dias após a montagem das pilhas de compostagem.

Comparativamente, os tratamentos 3 e 4 evidenciam que a utilização de mucuna (MU), pilha 3, em
substituição ao esterco de gado (EG), pilha 4, além de possibilitar maior temperatura (> 50°C) e umidade
mais adequada ao longo do processo de compostagem, também resultou em um produto de baixa relação C/N
(9/1) já na primeira coleta realizada aos 10 dias após o início do processo de compostagem. Da mesma forma,
ao comparar os tratamentos 4 e 5, nota-se que a retirada de cama de frango (CF) e aumento da proporção
de palha de milho (PM) e mucuna (MU) apresentou relação C/N signiﬁcativamente diferente na primeira
coleta, e praticamente iguais ao término do processo de compostagem. Os tratamentos 5 e 6 mostram que a
redução na proporção de palha de milho (PM) e adição de cinza de cana-de-açúcar (CZ) na mistura resultou
em temperaturas e umidades mais adequadas, mas também em maior relação C/N, resultado semelhante ao
obtido por ALVES et al. (2013).
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Quando comparados os tratamentos 6, 7 e 8 observa-se que a adição de composto orgânico bioestabilizado (CO)
à pilha de compostagem apresentou umidade adequada (55%) e temperatura elevada (55°C) já nas primeiras 72 horas
do processo de compostagem. No tratamento 08, a aplicação de um catalisador (Biotec) para aceleração do processo
de compostagem não resultou na elevação da temperatura conforme esperado, porém, a relação C/N foi de 11/1,
valor que caracteriza um produto bioestabilizado quase humiﬁcado, e que pode ser utilizado indiscriminadamente em
qualquer cultivo agrícola.

CONCLUSÕES
A partir dos resultados obtidos, conclui-se que alguns tratamentos (1, 2, 3) apresentaram melhores resultados de
temperatura e relação C/N, porém todos os tratamentos preenchem os requisitos da Instrução Normativa Nº 25/2009
que regula a produção e comercialização de fertilizantes organocompostos.
A utilização da técnica de compostagem apresenta uma grande importância econômica no que diz respeito
a reciclagem de resíduos, proporcionando a redução dos custos de produção agrícola pelo emprego de fertilizantes
químicos.
Outro aspecto a ser destacado foi a capacitação e o envolvimento direto dos estudantes e técnicos da EFA na
pesquisa, reaﬁrmando a viabilidade da compostagem como uma importante alternativa de destinação adequada dos
resíduos agroindustriais.
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INTRODUÇÃO

O Bioma Cerrado em toda sua extensão é constituído por uma grande diversidade de paisagens, formadas
por diferentes ﬁsionomias de vegetação, com distintos padrões de composições ﬂorística (FELFILI et al. 2005). Essa
variedade de paisagem determina uma grande diversidade ﬂorística, que coloca a ﬂora desse Bioma como a mais rica
entre as savanas do mundo, com 12.356 espécies já catalogadas (MENDONÇA et al., 2008).
Entre as ﬁtoﬁsionomias do Bioma Cerrado, o cerrado sensu stricto ocupava aproximadamente 65% da sua área
original, enquanto que o cerradão representava apenas 1% (FELFILI, 2001).
O cerradão objeto desse estudo representa uma formação ﬂorestal do Bioma Cerrado (COUTINHO, 1978; RIBEIRO
e WALTER, 2008), e ocorre, geralmente, em pequenas manchas nas áreas dominadas por cerrado sensu stricto (SILVA,
2009). Apresenta dossel contínuo e a cobertura arbórea pode variar de 50% a 90%. A altura média do estrato arbóreo
varia de 9 a 15 metros, proporcionando condições de luminosidade que favorecem a formação de estratos arbustivos
e herbáceos diferenciados (RIBEIRO e WALTER, 2008).
Os fatores determinantes do cerradão ainda não estão totalmente esclarecidos (MARIMON-JÚNIOR e HARIDASAN,
2005). Segundo Goodland (1971), citado por Marimon-Júnior e Haridasan (2005) a sua ocorrência estaria relacionada a
um gradiente de fertilidade dos solos, onde o cerradão estaria ocupando sítios de fertilidade mais acentuada, mas não
o suﬁciente para serem considerados solos mesotróﬁcos.
Embora constitua uma ﬁtoﬁsionomia distinta de vegetação, os cerradões não possuem uma ﬂora própria, mas
sim uma ﬂora caracterizada preferencialmente por elementos ﬂorísticos que ocorrem no cerrado sentido restrito e
também por espécies de ﬂorestas, particularmente as da mata seca semidecídua e da mata de galeria não-inundável
(FELFILI, 2001; RIBEIRO e WALTER, 2008).
O cerradão é considerado uma das ﬁtoﬁsionomia mais vulneráveis, visto que é pouco protegida por lei e escassa
nas Unidades de Conservação (UCs) (FELFILI, 2002). Além disso, vem sofrendo intensa destruição, uma vez que suas
áreas são preferencialmente ocupadas pela exploração carvoeira, agrícola, madeireira e formação de pastagem.
Devido à sua topograﬁa plana e seus solos profundos e aráveis, é bastante usada para a agricultura e para exploração
de madeira, já que comporta espécies ﬂorestais de grande porte (FELFILI, 2001). Por outro lado, dentre as ﬁsionomias
de cerrado, o cerradão é o menos conhecido em sua estrutura e composição (KUNZ et al., 2009).
A carência de informações publicadas sobre a ﬂora do estado do Tocantins ainda é expressiva, sendo que estudos
ﬂorísticos e ﬁtossociológicos realizados até o momento, ainda são bastante pontuais (SANTOS, 2010a; SANTOS, 2010b).
Neste sentido, o levantamento ﬂorístico é um dos estudos iniciais para o conhecimento da ﬂora de uma
determinada área e implica na produção de uma lista das espécies ali instaladas, sendo de fundamental importância
para a correta identiﬁcação taxonômica dos espécimes e a manutenção de exsicatas em herbário, que poderão
contribuir para o estudo dos demais atributos da comunidade (MARTINS, 1993).
A ﬁtossociologia é uma das ferramentas utilizadas para a caracterização da diversidade biológica e da estrutura
das espécies num determinado ecossistema. O estudo ﬁtossociológico fornece informações sobre a estrutura
da comunidade de uma determinada área, além de possíveis aﬁnidades entre espécies ou grupos de espécies,
acrescentando dados quantitativos a respeito da estrutura da vegetação (SILVA et al., 2002).
Assim, este trabalho teve como objetivo fazer o levantamento ﬂorístico e análise ﬁtossociológica das espécies
lenhosas, em uma área de cerradão em Palmas, Tocantins.

MATERIAL E MÉTODOS
Área de Estudo

O estudo está sendo desenvolvido na Estação de Campo, denominada Ecotropical, situada na Serra do Lajeado, a
50 Km de Palmas, e a 9 Km da zona urbana de Taquaruçu, no entorno da Área de Proteção Ambiental do Lajeado - APA
Lajeado. O Ecotropical e pertence ao Instituto Ecológico de Palmas, uma Organização Não Governamental (ONG), que
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juntamente com a Universidade de Aveiro, gerenciam essa Estação que é destinada ao desenvolvimento de pesquisas
sobre biodiversidade tropical.
A estação possui uma área de 2.500 hectares de vegetação preservada, onde predomina ﬁtoﬁsionomias de
cerrado representada por formações savânicas e ﬂorestais (RIBEIRO e WALTER, 2008), com diferentes gradientes de
altura e densidade de vegetação (Figura 1).
A área de estudo está delimitada pelas coordenadas geográﬁcas 10°16’26.2” S e 48°10’29.8” W numa altitude
de 624 metros.

Metodologia

Com o objetivo de fazer o levantamento ﬁtossociológico da área, foram instaladas dez parcelas com dimensões
de 50m X 20m (FELFILI, J.M; CARVALHO, F. A; HAIDAR, R. F), demarcadas com estacas de madeira e delimitadas por um
barbante de algodão (Figura 2).

Figura 1: Vista geral do cerradão na área de estudo.

Figura 2: Delimitação da área de estudo.

Cada parcela foi subdividida quatro subparcelas (A, B, C e D). Em cada unidade amostral (parcela) foram
identiﬁcadas todas as plantas lenhosas, incluindo as mortas, com circunferência basal ≥ 15 cm, exceto lianas. Para
cada planta amostrada foi aﬁxada uma plaqueta de alumínio numerada sequencialmente (Figura 3), e também foram
mensuradas a circunferência e altura total (Figura 4).

Figura 3: Identiﬁcação das plantas com etiqueta.

Figura 4: Medição do diâmetro das árvores.

Numa planilha de campo foram anotadas as seguintes informações sobre cada planta: nome popular, altura,
diâmetro, família botânica e nome cientíﬁco (quando possível em campo). As plantas não identiﬁcadas em campo
foram “coletadas” amostras, fotografadas e levadas para posterior identiﬁcação taxonômica no Herbário HUTO da
Unitins.
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Os resultados que serão apresentados são dados resultantes do levantamento ﬂorístico realizados nas dez
parcelas instaladas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram registrados um total de 890 indivíduos, pertencentes a 58 espécies e 34 famílias botânicas, sendo uma
indeterminada e mais o grupo das mortas (Tabela 1). A listagem ﬂorística está organizada por ordem alfabética de
família e espécie constando ainda o nome popular, quando conhecido, bem como hábito e número de indivíduos
amostrados por espécies.
Fabaceae foi a família com maior número de espécies amostradas, com 11 no total, seguida de Vochysiaceae
com cinco, Annonaceae, Malpighiacae e Rubiaceae com três cada (Figura 5).
Em uma área de cerradão no município de Pedro Afonso, Tocantins foram registradas 65 espécies pertencentes a
31 famílias, onde Vochysiaceae foi a que contribuiu com maior número de espécies (sete), seguida de Caesalpiniaceae
e Rubiaceae com seis cada, Myrtaceae com cinco, Bignoniaceae e Euphorbiaceae com três espécies cada uma (SANTOS
e SANTOS, 2007).

Figura 5: Número de espécies por famílias amostradas em um hectare de cerradão no município de Palmas/TO.
Tabela 1: Espécies lenhosas encontradas em 1 hectare de cerradão no município de Palmas/TO.
Nº
de
Hábito
Nome popular
Família
Espécie
indivíduos
Anacardiaceae
Anonaceae
Apocynaceae
Araliaceae
Arecaceae
Bignoniaceae
Bombacaceae
Caesalpiniaceae
Caryocaraceae

Anacardium occidentale L.
Xylopia aromatica (Lam.) Mart.
Annona crassiﬂora Mart.
Rollinea sp
Hancornia speciosa Gomes.
Scheﬄera morototoni Aubl.
Syagrus comosa (Mart.) Mart.
Tabebuia aurea (Silva Manso)
Benth. & Hook. F. ex S. Moore
Tabebuia ochracea (Cham.) Stand.
Eriotheca gracilipes
Sclerolobium paniculatum var.
rubiginosum (Mart. ex Tul.) Benth
Sclerolobium paniculatum var.
subvelutinum Benth.
Caryocar coreaceum Wittm.

5
19
8
1
2
3
3

Arvoreta
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Arvoreta

1
1
30

Árvore
Árvore
Árvore

17

Árvore

11
59

Árvore
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Árvore

Cajú-do-cerrado
Pindaíba-do-cerrado
Bruto-cagão
Pinha
Mangaba
Indeterminado
Pati, patioba
Ipê-caraíba
Ipê-amarelo
Algodoeiro-do-campo
Cachamorra-branca
Cachamorra-preta

Pequi

Chrysobalanaceae
Clusiaceae
Connaraceae
Dilleniaceae
Ebenaceae
Erythroxylaceae
Euphorbiaceae

Fabaceae

Família
Hippocrateacea
Icacinaceae
Indeterminado
Lauraceae
Lythraceae
Malpighiaceae
Melastomataceae
Mimosaceae
Morta
Myrcinaceae
Myristicaceae
Myrtaceae
Ochnaceae
Olacaceae
Proteaceae
Rubiaceae
Urticaceae

Hirtella glandulosa Spreng.
Kielmeyera rubriﬂora Cambess.
Connarus suberosus Planch.
Rourea induta Planch.
Davilla elliptica A.St.-Hil.
Diospirum ispida A. DC.
Erythroxylum suberosum A.St.-Hil.
Erythroxylum sp.
Maprounea guianensis Aubl.
Dimorphandra gardneriana Tul.
Vatairea macrocarpa (Benth.)
Ducke
Aspidosperma macrocarpon Mart.
Andira cuyabensis Benth.
Bowdichia virgilioides Kunth.
Pterodon emarginatus Vog.
Dalbergia miscolobium Benth.
Andira cf. vermifuga Mart. ex.
Benth.
Acosmium dasycarpum (Vogel)
Yakovlev
Andira paniculata Benth.
Hymenaea stigonocarpa Mart.
Espécie
Salacia elliptica (Mart.ex Schult.) G.
Dom.
Emmotum nitens
Indeterminado
Ocotea sp.
Lafoensia pacari
Byrsonima sericea
Byrsonima cf. fagifolia Nied.
Birsonima pachyphylla A. Juss.
Miconia albicans
Plathymenia reticulata Benth.
Morta
Cybianthus detergens Mart.
Virola sebifera Aubl.
Myrcia splendens
Myrcia multiﬂora (Lam.) DC.
Ouratea sp.
Heisteria sp.
Roupala montana Aubl.
Alibertia sp.
Ferdinadusa elliptica (Pohl) Pohl.
Chomilia ribesioides Benth. ex A.
Gray
Cecropia pachystachya Trécul

1
7
2
1
6
1
3
2
19
1

Árvore
Arvoreta
Arvoreta
Arvoreta
Arbusto
Arvoreta
Arvoreta
Arvoreta
Árvore
Árvore

21
10
5
4
4
3

Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore

2

Árvore

1
1
1

Árvore
Árvore
Árvore

Nº
indivíduos

de

Hábito

16
90
9
4
23
58
5
2
86
2
96
1
2
72
1
2
2
7
47
14

Arvoreta
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Arvoreta
Árvore

2
2

Árvore
Árvore
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Árvore
Árvore
Árvore
Arvoreta
Árvore
Árvore
Árvore
Arvoreta
Árvore

Pau-pombo-da-mata
Pau-santo
Coração-de-nego
Congonha-de-tropeiro
Sambaibinha
Olho-de-boi
Galinha-choca
Galinha-choca
Mamoninha
Falso-barbatimão
Amargoso
Pau-perreira
Angelim do cerrado
Sucupira-preta
Sucupira-branca
Anileiro
Angelim do cerrado
Paratudo
Angelim do cerrado
Jatobá-do-cerrado
Nome popular
Bacupari-do-cerrado
Fruta-d’anta
Indeterminado
Indeterminado
Mangabeira-brava
Murici
Murici-jandáia
Murici-vermelho
Remela-de-galinha
Candeia
Mangabinha
Mucuíba
Grudento
Goiabinha-araçá
Indeterminado
Indeterminado
Carne-de-vaca
Marmeladinha
Folha-da-serra
Indeterminado
Imbaúba

Vochysiaceae

Qualea grandiﬂora
44
Qualea parviﬂora
34
Salvertia convallariaeodora A. St.
Hil.
6
Vochysia sp.
6
Vochysia haenkeana Mart.
2

Árvore
Árvore
Árvore
Árvore
Árvore

Pau-terra-folha-grande
Pau-terra-folha-pequena
Folha-larga
Pau-coalhada
Escorrega-macaco

As famílias que contribuíram com maior número de indivíduos foram: Vochysiaceae com (92), Icacinaceae
(90), Melastomataceae (86), Myrtaceae (73), Malpighiaceae (65), Rubiaceae (63), Caryocaraceae (59), Fabaceae (44),
Bombacaceae (30), sendo que as plantas mortas tiveram a maior representatividade com 96 indivíduos (Figura 6).
Entre as espécies mais representativas em número de indivíduos amostrados destacaram-se: Emmotum nitens
(Benth.) Miers (90), Miconia albicans (SW.) Triana (86), Myrcia splendens (SW.) DC. (72), Caryocar coreaceum Wittm.
(59), Byrsonima sericea DC. (58), Alibertia sp. (47), Qualea grandiﬂora Mart. (44), Qualea parviﬂora Mart. (34) e
Eriotheca gracilipes (K. Schum.) A. Robyns. (30) (Figura 7).
No trabalho realizado por Santos e Santos (2007), em relação ao número de indivíduos por famílias,
Burseraceae e Loganiaceae foram predominantes, contribuindo com 53 indivíduos cada, seguida de Vochysiaceae
(48), Caesalpiniaceae (35), Sapindaceae (34), Dilleniaceae (30), Myrtaceae (25), Anacardiaceae e Rubiaceae (24 cada),
Fabaceae e Combretaceae (18 cada).
Quanto às espécies que contribuíram com maior número de indivíduos amostrados foram: Protium hepthaphyllum
e Antonia ovata (com 53 cada), seguida de Magonia pubescens (34), Curatela americana (30), Copaifera langsdorﬃ
(23), Astronium fraxinifolium (21), Combretum leprosum (18), Callisthene fasciculata (17), Myrcia sellowiana (16) e
Heisteria sp. (15).
Fazendo um comparativo entre a área do presente estudo com a área de cerradão do município de Pedro Afonso,
as famílias comuns mais representativas em número de indivíduos amostrados foram Vochysiaceae, Myrtaceae e
Fabaceae. Enquanto que para as espécies apenas Myrcia sellowiana (sinonímia de Myrcia splendens) foi comum entre
ambas.

Figura 6: Número de indivíduos por famílias amostradas em um hectare de cerradão no município de Palmas/TO.

Figura 7: Número de indivíduos por espécies amostradas em 1 hectare de cerradão no município de Palmas/TO.
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CONCLUSÕES
•
•
•
•

A família Fabaceae foi a que contribui com a maior riqueza de espécies;
As plantas mortas foram as que representaram maior número de indivíduos amostrados, tanto em relação
a família quanto de espécie;
Vochysiaceae foi a família mais representativa em relação ao número de indivíduos amostrados.
Emmotum nitens e Miconia albicans foram as espécies que contribuíram com maior número de indivíduos.
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EFICIÊNCIA DO FUNGO ENTOMOPATOGÊNICO
BEUVERIA BASSIANA (BALS) VUILL. NO CONTROLE DE
CRISOMELÍDEOS EM FEIJÃO CAUPI
Borges, T. A.1; Silva, R. Z.2

INTRODUÇÃO
O feijão-caupi (Vigna unguiculata (L)), também chamado de feijão fradinho ou feijão de corda, é uma boa
opção de renda para os agricultores familiares (ROCHA et al., 2007). Existem vários fatores que contribuem para os
baixos rendimentos de grãos da cultura, como os danos causados por diversos insetos durante o seu ciclo, afetando
o desenvolvimento da área foliar, consequentemente a produção e a qualidade dos grãos. (FREIRE FILHO et al. 2007).
No Tocantins as pragas que atacam com maior frequência o feijão-caupi são as “vaquinhas” Diabrotica speciosa
e Cerotoma arcuata.
A “vaquinha” (Cerotoma arcuata - Coleoptera: Chrysomelidae) é um inseto cujo adulto alimenta-se das folhas
de várias leguminosas, sendo considerado um importante transmissor de viroses (TEIXEIRA & FRANCO, 2007).
No Brasil, D. speciosa encontra-se distribuída em todo o território nacional (MAGALHÃES e CARVALHO 1988),
é considerada praga principal de várias culturas, sendo que os adultos têm preferência alimentar por folhas de
leguminosas (MARQUES 1999), fazendo um grande numero de perfurações que afetam o desenvolvimento da planta.
(GALLO et al. 2002).
O uso de produtos químicos tem sido a principal forma de controle de insetos nos últimos 50 anos. Porém, com
o surgimento da resistência aos inseticidas, ressurgência de pragas e conscientização do impacto ambiental causado
pelos produtos agrícolas, a atenção às formas alternativas de controle de pragas baseado em procedimentos biológicos
vem aumentando entre a população, e novas formas de controle de pragas baseadas em procedimentos biológicos
vêm sendo utilizadas (CHARNLEY 1997).
Os insetos, em geral, têm suas populações controladas naturalmente por predadores, parasitóides e doenças,
se em condições adequadas forem oferecidas. (CHARNLEY 1997), sendo assim, o controle biológico pode representar
uma alternativa mais econômica e mais sustentável ao uso de alguns inseticidas.
Dentre os agentes de controle biológico estão os fungos entomopatogênicos que possuem largo espectro de
ação, capazes de colonizar diversas espécies de insetos e ácaros e de causar, com frequência, epizootias em condições
naturais (ALVES et al., 2008), também não precisam ser ingeridos para causar doenças aos insetos, eles podem invadir
seus hospedeiros através das membranas segmentares do exoesqueleto, todavia a umidade relativa e a temperatura
podem ser fatores limitantes ao seu desenvolvimento.
O fungo entomopatogênico B. bassiana é um dos patógenos encontrados com maior freqüência em D.
speciosa (HEINECK-LEONEL & SALLES, 1997). Segundo Hohmann & Carvalho (1989), B. bassiana esta entre os fungos
entomopatogênicos, que ocorre em maior proporção, causando cerca de 5 a 10% de mortalidade natural de D. speciosa.
Alguns isolados de B. bassiana possuem alta patogenicidade a larvas de C. arcuata e D. speciosa (TEIXEIRA E
FRANCO, 2007 e CONSOLO et. aL. ,2003).
O fungo B. bassiana é encontrado em diversos produtos comerciais (BUTT & WALDEN, 2000; FARIA & MAGALHÃES,
2001), tanto na forma de conídios quanto na forma de micélio.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi avaliar a eﬁciência do fungo entomopatogênico B.bassiana no controle de adultos
das espécies D. speciosa e C. arucuata na cultura do feijão caupi.

1 Estudante do Curso de Engenharia Agronomica da Fundação Universidade do Tocantis-UNITINS. E-mail: tatykelly.
agronomia@gmail.com.
2 Professora do Curso de engenharia Agronômica da Fundação Universidade do Tocantins/Unitins. E-mail: roberta.zs@
unitins.br
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MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado em área de cultivo orgânico de feijão-caupi na Fazendinha Agroecológica da
Fundação Universidade do Tocantins no município de Palmas, Tocantins.
Utilizou-se o produto comercial Boveril® (Itaforte produtos) a base de B. bassiana sendo este pulverizado sobre
as plantas logo após o aparecimento dos insetos (sete dias após o plantio) na dose de 4 Kg/ha em intervalos de 15 dias
entre as aplicações, utilizando um pulverizador costal manual. Cada parcela foi constituída de 7 linhas distantes 70 cm
entre linhas.
Para a captura dos insetos adultos, foram implantadas armadilhas confeccionadas com garrafa pet (2000 mL),
com quatro tiras (3,5 cm × 25 cm), simetricamente cortadas a partir da superfície do frasco e pintadas com tinta
esmalte sintético amarelo ouro (sem. brilhante-LI da marca Luxcolor®) contendo como atrativo formaldeído 2% e água
e detergente no seu interior (Figura 1), em todas as parcelas. Os insetos foram coletados a cada sete dias.

Fig. 1: Armadilhas tipo “PET” para captura de insetos adultos implantadas aos sete dias após o plantio.

Aos sete e quinze dias após a aplicação do produto foram coletas quatro plantas de cada parcela para avaliar
o índice de área foliar. As folhas foram preparadas em cartolina branca e fotografadas utilizando máquina digital, as
imagens analisadas possuíam o mesmo tamanho (15x20cm) como ilustrado na Figura 2.
Foi utilizado o software SisCob 1.0 para determinar o índice de área foliar do feijoeiro.

Fig. 2: Imagem utilizada para estimativa de área foliar no programa Siscob1.0.

228

O delineamento experimental foi de blocos ao acaso sendo dois tratamentos e quatro repetições, os dados
foram submentidos as analise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% no programa Sisvar 5.1
(FERREIRA, 2011).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 1 podemos observar que o fungo B. bassiana causou uma diminuição signiﬁcativa na porcentagem de
consumo de área foliar pelos insetos aos quinze dias após a aplicação, não havendo diferenças signiﬁcativas na segunda
e terceira aplicação aos sete e quinze dias, sendo que o mesmo ocorreu quando se mediu a área foliar (Tabela2). Estes
resultados são condizentes com LORD et. al. (1987) que veriﬁcaram que, apesar de o fungo ter sido letal ao adulto de
C. arcuata, o patógeno não contribuiu para a diminuição signiﬁcativa da redução dos danos causados pelo inseto.
Tabela 1. Porcentagem de área foliar de feijão caupi tratados com o fungo entomopatogênico Beauveria bassiana.
Dias após a Números de aplicação /data de aplicação do fungo
1(26/04)
2 (10/05)
3(24/05)
aplicação
7
2,77 ± 24,82 B
9,80 ± 45,39 A
5,91 ± 24,78 A
15
3,02 ± 30,10 A
9,09 ± 40,21 A
4,83 ± 32,99 A
C.V.
0,79
20,72
25,37
*Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5%.
Tabela 2. Área foliar (cm2) de feijão caupi tratados com o fungo entomopatogênico Beauveria bassiana.
Dias após a Números de aplicação /data de aplicação do fungo
aplicação
1(26/04)
2 (10/05)
3(24/05)
7
7,14 ± 63,76 A
25,22 ± 116,55 A
15,31±63,73 A
15
4,68± 77,54 B
23,43± 103,30 A
12,38±84,86 A
C.V.
0,86
20,62
25,41
*Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5%.
Estes resultados diferem de estudos realizados por Consolo, et. al. (2003), que observaram que os isolados de B.
bassiana são virulentos a D. speciosa, sendo que a mortalidade ocorreu predominantemente entre os 5-13 dias após a
aplicação em condições controladas.
SILVA-WERNECK et al. (1995) também avaliaram isolados de B. bassiana e M. anisopliae para o controle de larvas
de D. speciosa em laboratório e obtiveram baixos índices de infecção dos fungos sobre o inseto.
Na Figura 3 podemos observar que na primeira aplicação o número de insetos capturados pelas armadilhas foi
maior aos 15 dias após a aplicação do fungo, já na segunda e terceira aplicação o número de insetos foi maior aos sete
dias após a aplicação de B. bassiana, entretanto, não houve diferença estatística pelo teste de Tukey ao nível de 5%.
Foi veriﬁcado maior número de insetos adultos da espécie C. arcuata do que D. speciosa neste estudo (Figura 4).

Figura 3: Número de C .arcuata coletados por armadilhas tipo “PET” aos sete e quinze dias após aplicação do
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fungo B. bassiana.

Figura 4. Número de D. speciosa coletados por armadilhas tipo “PET” aos sete e quinze dias após aplicação do
fungo B. bassiana.

Um dos fatores pela baixa eﬁciência do fungo neste experimento pode ser atribuído as condições climáticas
como umidade relativa e temperatura e a concentração do inoculo.
Assim, pesquisas com diferentes concentrações do fungo B. bassiana no controle de crisomelídeos devem ser
melhor estudados, principalmente a campo.

CONCLUSÕES
•
•

O fungo B. bassiana não teve efeito sobre os danos causados pelos adultos de D. speciosa e C. arcuata na
dose de 4 kg/ha aos 7 e 15 dias após a aplicação.
Não houve diferença no número de insetos adultos aos 7 e 15 dias após a aplicação de B. bassiana.
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INTRODUÇÃO
O conhecimento em termos quantitativos e qualitativos da água, incluindo os sedimentos transportados pelos
rios é de fundamental importância para o planejamento e aproveitamento dos recursos hídricos de uma região. Os
danos causados pelos sedimentos dependem da quantidade e da natureza destes, que por sua vez, dependem do
material de origem, dos processos de erosão, transporte e deposição.
Os termos erosão e sedimentação envolvem as atividades de transporte e deposição de partículas sólidas, o
que é usualmente chamado de sedimento. Esses processos vêm se mantendo ativos ao longo do tempo geológico
contribuindo assim, para a modelagem do nosso relevo atual. Além de produzir sedimentos de forma prejudicial, a
erosão causa sérios prejuízos às terras agricultáveis, reduzindo a fertilidade e produtividade do solo trazendo prejuízos
signiﬁcativos à população ao desenvolvimento socioeconômico e ao meio ambiente (CARVALHO et al., 2000).
Cabe ressaltar, que 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 desmatamento
desordenados, construções, mineração e atividades agrícolas sem critérios conservacionistas (BICALHO (2006) apud
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 sedimento transportado no curso ﬂuvial está diretamente relacionada à
vazão (CARVALHO, 1994).
O estudo hidrossedimentológico de uma bacia hidrográﬁca constitui uma ferramenta importante de apoio para
as analises sobre seu estado de degradação. Tal estudo vem a contribuir para o planejamento dos aproveitamentos dos
recursos hídricos de uma região (BICALHO (2006) apud SIVIERO & COIADO, 1999).

MATERIAL E MÉTODOS
Descarga líquida e sólida

Estes pontos foram deﬁnidos conforme critérios estabelecidos por Carvalho (2000), a seguir: facilidade de acesso
ao local; forma e aspecto do canal de drenagem; representatividade do ponto em relação à sua área de drenagem e
interesse; e, disponibilidade do proprietário e/ou família em ceder o local para a medição dos pontos necessários.
Para o cálculo da descarga líquida e sólida dos ribeirões São João foram realizadas medições diretas e indiretas,
através da velocidade de ﬂuxo da água e da coleta de sedimento por amostragem, para análise de concentração e da
granulométrica do material de leito de três estações hidrossedimentométricas, sendo todas no corpo do Ribeirão São
João, com o Ribeirão Jererê localizado a S 10º25’07.7” W 048º 18.07.4”, EHS Fazenda Pedro Barros S 10º22’18.0 W
048º 10’ 39.6” e com o último ponto localizado próximo a TO – 050 S 10º 24’37. 3” W 048º 18’36.7”, a montante da
conﬂuência com o reservatório da UHE – LAJEADO.
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Para determinação da vazão adotar-se-á o método do ﬂow treacker, com adaptações, obedecendo ao seguinte
princípio: 1) divide-se a secção do ribeirão em certo número de secções, para levantamento do perﬁl; 2)Posicionase o aparelho de modo que o sensor ﬁque paralelo com o ﬂuxo de água; 3) Os perﬁs e mananciais tem que ter até
1,20metro de profundidade, a estimativa de vazão será a somatória do produto de cada velocidade média por sua área
de inﬂuência.
Para determinação de parâmetros hidrométricos, como o cálculo da vazão, será utilizado para medição da
velocidade da água, ﬂowtreacker versão ﬁrmware cpu 3.7, com maior precisão que os modelos convencionais, o
aparelho cedido pela empresa saneatins foz.
A estimativa de produção de sólidos sedimentáveis será determinada com base na metodologia preconizada
pelo cone de Imhoﬀ, através da coleta de amostras de 1000 ml em cada ponto de amostragem. O método baseia-se
na sedimentação de sólidos em suspensão por ação da gravidade. Na literatura não existem dados disponíveis que
comprovem a precisão e exatidão do método.

Para determinação dos sólidos em suspensão

Serão realizadas no Laboratório de Hidrologia da UNITINS, sendo as amostras homogeneizadas e posteriormente
em laboratório separadas em 1000 ml. A determinação dos sólidos se dará através do método gravimétrico usandose o ﬁltros Millipore com malha granulométrica de 0,062 mm de diâmetro que serão previamente secos em estufa
à 500ºC e pesados em balança analítica digital (P0) e depois da ﬁltragem serão novamente levados a uma estufa de
secagem para evaporação até a estabilização do peso, onde posteriormente serão novamente pesados para se adquirir
(P1) depois de pesados serão submetidos mais uma vez em estufa a 500ºC para se obter o resultado da matéria
inorgânica (P2) e por diferença de peso, será obtido o valor de sólidos totais contidos em cada amostra de água,
conforme metodologia descrita por Eaton et al (1995).
Sólidos totais (SST mg/L) = (P1-P0).100/Va
Sólidos Fixos (SSF mg/L) = (P2-P0).100/Va
Matéria orgânica (SSF mg/L) = (SST-SSF)
Onde:
P0 = Peso do ﬁltro separado, em g
P1 = Peso do ﬁltro mais amostra, em g
P2 = Peso do ﬁltro mais amostra após a mulﬂa, em g
Va = volume da amostra ﬁltrada, em L
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Para análise granulométrica

Para determinação da composição granulométrica dos sedimentos de fundo serão realizadas amostragem no
mesmo período de medição da vazão, sendo adotada a metodologia de Colby (1964).É aplicável somente em areias,
sendo apresentado através de gráﬁcos determinados empiricamente (Paiva,1988,Stevens e Yang, 1989).
A descarga sólida na seção transversal é calculada e corrigida para os efeitos de temperatura e da presença de
sedimentos ﬁnos, pela equação a seguir:
Qsml = qsml .L = q’sml [1+ (K1.K2 – 1). 0,01. K3]. L
Sendo:
Qsml = descarga sólida de areias, em ton.d -¹ (medidas norte- americanas)
qsml = descarga sólida de areias, em ton.d -¹ por ft de largura
L = largura da seção, em ft
q’sml = descarga de areias não-corrigida
K1 = fator de correção dos efeitos da temperatura sobre a descarga de fundo em função da profundidade e da
temperatura d’água em ºF, na ocasião da amostragem
K2 = fator de correção, em função da profundidade, em ft, e da concentração de sedimentos ﬁnos
K3 = fator de correção do diâmetro da partícula fora da caixa granulométrica de 0,2 a 0,3mm, em função do
diâmetro médio do material de leito.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram realizadas 5 campanhas, sendo duas na estação chuvosa e três na estação de estiagem.

Sólidos sedimentáveis

Os dados de sólidos sedimentáveis (mg/l)(Quadro 1) obtidos nas cinco campanhas mostram pouca variação
tanto no aspecto da distribuição geográﬁca quanto na variação temporal (estações seca e chuvosa). Registrando-se o
maior valor (0,2 mg/l) na Estação Hidrossedimentométrica 04 (Faz. Sr. Pedro Barros) durante a 3ª campanha, realizada
em abril de 2012.
Quadro 01 – Dados de sólidos sedimentáveis obtidos em cinco campanhas na bacia do Ribeirão São João, durante
o ano de 2012, estação seca e chuvosa.
5ª
1
ª 2
ª
Estação
3ª campanha 4ª campanha campanha
campanha campanha
Hidrossedimentométrica
<
0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
EHS 1 Faz. Luciano Aires
EHS 3 Faz. Almiro 1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
EHS 4 Faz. Sr. Pedro Barros

< 0,1

0,2

< 0,1

< 0,1

< 0,1

EHS 5 Faz. Sr. Almiro 2
EHS 6 TO - 050 (Ponte)
Ribeirão Jererê

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
< 0,1
< 0,1

Sólidos Totais Dissolvidos – STD (ppm)

Os dados obtidos em campanhas apresentam uma variação signiﬁcativa dos resultados em alguns pontos
durante as campanhas. A EHS 6 apresentou o maior índice de STD durante quatro campanhas sendo 18,37 ppm na
2ª campanha, realizada em Abril de 2012. Enquanto o Ribeirão Jererê apresentou o menor 2,210 na 4ª campanha,
realizada em julho de 2012, e a ponte da TO-050- apresentou seu menor índice na 5ª campanha em agosto de 2013,
chegando à 11,31 ppm.
Quadro 02 – Dados de sólidos totais dissolvidos – STD obtidos em cinco campanhas na bacia do Ribeirão São
João, durante o ano de 2012 e 2013, estação seca e chuvosa.
1
ª 2
ª 3
ª 4
ª 5ª
Estação
campanha campanha
campanha
campanha campanha
Hidrossedimentométrica
EHS 1 Faz. Luciano Aires
6,0800
7,2310
11,1700
11,2500
EHS 3 Faz. Almiro 1
18,1700
16,3100
6,8330
6,6860
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EHS 4 Faz. Sr. Pedro Barros

11,5900

14,1000

14,0400

13,4800

EHS 5 Faz. Sr. Almiro 2

16,4200

16,0100

13,1000

12,2200

EHS 6 TO - 050 (Ponte)
Ribeirão Jererê

17,7900
4,2790

18,3700
3,1000

14,1900
2,3720

13,0400
2,2110

8,9380
11,3100
2,6400

Sólidos Totais (mg/l)

Os dados obtidos apresenta variação durante as campanhas, realizadas no período de chuvoso e de estiagem. O
maior índice de ST se apresenta no Ribeirão Jererê com de 0,1858 mg/L na 2ª campanha, realizada em Abril de 2012.
O menor índice se dá na EHS 1 onde foi obtido 0,0004 mg/L na 2ª e 4ª campanha realizadas, respectivamente, nos
períodos de Abril e julho de 2012.
Quadro 03 – Dados de sólidos totais – Sólidos totais em mg/L obtidos em quatro campanhas na bacia do Ribeirão
São João, durante o ano de 2012, estação seca e chuvosa.
Estação
1ª campanha
2ª campanha
3ª campanha
4ª campanha
Hidrossedimentométrica
EHS 1 Faz. Luciano Aires
0,0430
0,0004
0,0014
0,0149
EHS 3 Faz. Almiro 1
0,0460
0,0049
0,0012
0,0004
EHS 4 Faz. Sr. Pedro Barros
0,4000
0,0089
0,0071
0,0069
EHS 5 Faz. Sr. Almiro 2
0,0390
0,0109
0,0015
0,0074
EHS 6 TO - 050 (Ponte)
0,0420
0,0105
0,0019
0,0073
Ribeirão Jerere
0,0270
0,1858
0,0020
0,0030

Vazão

Como era de esperar as vazões variaram entre os dados apresentados relacionados às vazões de cada EHS. O
período chuvoso e de estiagem são determinantes na quantidade de água em cada aﬂuente. O vazão mais elevada
obtida foi a da EHS 6 onde se obteve uma vazão de 9481,3 l/s na 2ª campanha, realizado no período de abril de 2012.
A menor vazão calculada foi no Ribeirão Jererê com vazão de 362,6 l/s na 4ª campanha, realizada no período de julho
de 2012.
Quadro 04 – Dados de Vazão – Vazões obtidas em seis campanhas na bacia do Ribeirão São João, durante o ano
de 2012 e 2013, estação seca e chuvosa.
Estação
Hidrossedimentométrica

1
ª 2
ª 3
ª 4
ª
5
ª 6
ª
campanha campanha campanha campanha
campanha campanha
1403,10
1729,60
904,80
EHS 1 Faz. Luciano Aires 2372,90
*
EHS 3 Faz. Almiro 1
EHS 4 Faz. Sr. Pedro
6651,40
Barros
*
EHS 5 Faz. Sr. Almiro 2

1180,70

680,60

409,90

3189,20

679,25

1328,95

*

2133,30

1910,45

EHS 6 TO - 050 (Ponte)

*

9481,30

4898,70

2928,60

Ribeirão Jerere

1140,32

1010,80

479,80

362,60

Sólidos em suspensão

*

*

*

*

0.6714

0.2823

*

*

2.6079

0.4144

0.1768

0.0491

Quadro 05 – Dados de sólidos em suspensão – Sólidos em suspensão em mg/L obtidos em uma campanha na
bacia do Ribeirão São João, durante o ano de 2012, estação seca.
1ª campanha
Estação hidrossedimentomérica
Ribeirão jererê
EHS Faz. Sr. Pedro Barros

0,09000
1,5000
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EHS TO – 050 ( ponte)

1,4000

Figura 1 – Medição de Vazão na EHS 4 Faz. Sr Pedro Barros.

Figura 2 – Relatório da medição no Ribeirão Jererê utilizando o ﬂowtreacker.
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Figura 3 – Relatório da medição no Ribeirão Jererê,com ﬂowtreaker sobre edição de velocidade, vazão e
profundidade de cada ponto mensurado.

Figura 4 – Relatório da medição no Ribeirão Jererê, determinando a amplitude e a distancia em cm do rio
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Figura 5- Relatório da medição na EHS Faz. Pedro Barros, utilizando o ﬂowtreacker

Figura 6 – Relatório da medição na EHS Faz Pedro Barros, medindo velocidade, vazão e profundidade de cada
ponto mensurado
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Figura 7– Relatório da medição com a utilização do ﬂowtreacker na EHS Faz Pedro Barros, determinando a
amplitude em cm do rio

Figura 8 – Relatório de medição da EHS ponte TO – 050
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Figura 9 – Relatório de medição com o aparelho ﬂowtreacker da EHS ponte TO – 050, medindo velocidade, vazão
e profundidade de cada ponto mensurado

Figura 10 – Relatório de medição da EHS ponte TO – 050, determinando a amplitude em cm do rio

241

Quadro 06 – Granulometria das EHS na 1ª campanha.
EHS 1
EHS 3
EHS 4
EHS 5
EHS 6
Grânulos
22,79
30,16
69,12
0,00
3,80
AMG
58,55
23,60
3,92
0,00
0,98
AG
15,50
6,59
5,34
2,05
2,69
AM
1,51
11,41
9,71
23,65
48,04
AF
0,81
12,55
2,83
52,16
34,87
AMF
0,04
5,78
7,38
21,61
0,28
SILTE
0,78
9,56
1,48
0,05
9,10
ARGILA
0,00
0,33
0,17
0,01
0,22
M.O.
0,03
0,03
0,06
0,47
0,03
Nota * = Não determinado

R. Jererê
51,04
14,45
14,35
15,44
3,74
0,96
*
*
0,03

Quadro 07 – Granulometria das EHS na 2ª campanha.

Grânulos
AMG
AG
AM
AF
AMF
SILTE
ARGILA
M.O.

EHS 1

EHS 3

EHS 4

EHS 5

EHS 6

R. Jererê

31,71
45,38
18,05
2,65
0,64
0,13
1,00
0,02
0,43

10,16
18,69
14,00
27,17
16,20
3,78
6,73
0,26
3,01

0,87
14,08
48,49
29,97
4,51
0,02
1,55
0,03
0,49

0,13
3,40
7,53
24,79
29,82
1,44
25,00
0,69
7,21

0,45
16,97
57,14
18,39
2,49
0,79
3,30
0,13
0,34

60,88
8,22
10,83
14,42
3,84
0,81
0,75
0,07
0,19

Quadro 08 - Granulometria das EHS na 3ª campanha.
Grânulos
AMG
AG
AM
AF
AMF
SILTE
ARGILA
M.O.

EHS 1

EHS 3

EHS 4

EHS 5

EHS 6

R. Jererê

12,43
43,26
35,37
6,46
0,54
0,13
1,66
0,06
0,08

12,25
21,06
15,12
25,15
17,47
1,28
6,86
0,27
0,52

4,54
22,14
33,84
30,97
6,10
0,16
1,95
0,23
0,07

8,91
9,03
6,28
11,44
9,58
7,92
45,88
0,43
0,52

42,61
22,46
21,09
9,46
1,48
0,00
2,55
0,28
0,08

90,15
2,31
3,50
2,39
0,51
0,02
0,87
0,15
0,09

Quadro 09 - Granulometria das EHS na 4ª campanha.
EHS 1

EHS 3

EHS 4

EHS 5

EHS 6

R. Jererê

Grânulos
9,43
20,29
AMG
37,07
23,10
AG
43,58
12,70
AM
7,16
20,04
AF
0,76
16,91
AMF
0,17
0,36
SILTE
1,60
6,14
ARGILA
0,15
0,30
M.O.
0,07
0,16
Nota * = Não determinado

11,03
52,98
25,84
8,79
1,29
0,02
*
*
0,06

9,36
39,62
24,55
10,92
9,66
1,24
4,35
0,20
0,10

53,32
17,12
13,51
11,43
1,70
0,10
2,60
0,15
0,06

62,39
10,56
10,24
10,77
3,17
0,17
2,48
0,12
0,11

CONCLUSÕES

A partir das análises dos dados das seis campanhas, pode-se concluir que as medições das vazões são
correspondentes aos períodos de chuvas e secas, que a turbidez da água tem relação direta com as partículas em
suspensão ali presentes e os sólidos sedimentáveis apresentaram pouca ou nenhuma variação em 5 campanhas.
Os dados obtidos não foram totalmente satisfatórios, porém o trabalho ainda encontra-se e andamento.
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1

INTRODUÇÃO
O feijão-Caupi (Vigna unguiculata L.), também chamado de feijão fradinho ou feijão de corda, pertence à
classe Dicotiledoneae, subclasse Archiclamideae, ordem Rosales, família Leguminosae e subfamília Papilionoideae.
É originário da África, tendo sido domesticado nas regiões semiáridas deste Continente, onde ainda se encontram
as áreas de maior produção, associadas ao sorgo e ao milheto, constituindo-se em uma das principais fontes de
subsistência alimentar (FREIRE FILHO et. al., 2003).
A região norte é a segunda região produtora e consumidora de feijão-caupi no Brasil, no entanto, ainda
apresenta baixa produtividade de grãos, devido às vários fatores dentre os mais importantes, pode-se citar o baixo uso
de tecnologia pelo pequeno produtor, uso de cultivares pouco adaptadas as condições de cultivo, manejo inadequado
da cultura, e a incidência de doenças e pragas, que, juntos diminuem a produtividade das lavouras, (SOUSA et. al.,
2013) o que não difere no Estado do Tocantins.
Dentre as pragas que atacam o feijoeiro as “vaquinhas” Diabrotica speciosa e Cerotoma arcuata têm se
destacado nos cultivos do Estado. As larvas alimentam-se da raiz, nódulos e da região subterrânea do caule, causam
desfolhamento diminuindo a fotossíntese e enfraquecendo a planta (GUERRA, 1985), podem reduzir em 25 e 45% a
produção de grãos de feijoeiro dependente de nitrogênio via simbiose, com rizóbio em condições de campo (TEIXEIRA,
1993). Os adultos são polífagos e têm importância econômica em muitas culturas, tais como hortaliças, feijoeiro, soja,
girassol, bananeira, algodoeiro etc. (ZUCCHI et. al., 1993).
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, assim, métodos de controle eﬁcientes de baixo custo e impacto ambiental estão sendo demandados por
agricultores.
As armadilhas com atraentes para insetos têm sido utilizadas para várias espécies, na agricultura, visando
principalmente o monitoramento de populações de pragas. Estudos realizados por BOSSOES, 2011 avalia a
adaptabilidade de garrafas do tipo PET na captura de insetos nos corredores Agroﬂorestais, seguindo os modelos de
MARARI, 2005.
As leguminosas, incluindo o feijoeiro, e as cucurbitáceas estão entre as espécies mais atrativas para os adultos de
D. speciosa, principalmente na fase de germinação e desenvolvimento inicial, em infestações severas, essas vaquinhas
podem causar a morte das plantas (QUINTELA, 2004).
Embora não seja a cenoura uma planta hospedeira preferida de D. speciosa, ela tem sido utilizado com sucesso
para criação de besouro em laboratório como um alimento único (VENTURA et. al., 2001), fatias de cenoura tem fonte
de cucurbitacina de 0,28% (VENTURA et. al., 2005).
O uso de armadilhas adesivas tem sido utilizado para o controle de “vaquinhas” na cultura do milho (SANTOS et.
al, 2008 & IVEZIĆ et. al., 2002) sendo que apresentam resultados promissores para o uso no feijoeiro.
As garrafas “pet” estão sendo utilizadas no monitoramento do percevejo marrom da soja, PIRES et. al., 2006
mostram que garrafas PET com orifício de entrada e funil de retenção de insetos, capturaram mais insetos adultos do
que garrafas simplesmente vazadas.
Este trabalho tem como objetivo avaliar a eﬁciência de oito armadilhas, na captura de crisomelídeos, produzidas
com baixo custo e de fácil construção pelos produtores rurais

MATERIAL E MÉTODOS
Os ensaios foram realizados em área experimental do Centro de Ciências Agrárias da Fundação Universidade do
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Tocantins.
Foram testadas oito armadilhas para o controle e captura de D. speciosa e C. arcuata sendo que cada parcela
mediu 12 m2 e foi colocada uma armadilha distante entre si 6 m.
A eﬁciência das armadilhas no controle e monitoramento das espécies foi avaliada pelo número de insetos
coletados
Foram utilizadas as seguintes armadilhas:
Armadilha amarela adesiva: Cada armadilha confeccionada com papel especial, material biodegradável, contendo
cola adesiva dos dois lados medindo de 23x11cm; (Figura 1)
Armadilha amarela de copo: Cada armadilha confeccionada com copo plástico descartável (500 ml) que
foram pintadas com tinta esmalte sintético amarelo ouro (sem. brilhante-LI da marca Luxcolor) e coberto com cola
entomológica; (Figura 2)
Armadilha “pet” amarela perfurada: As armadilhas confeccionadas com garrafa pet (2000 ml), com 150
perfurações de ± 5 mm cada e pintadas com tinta esmalte sintético amarelo ouro (sem. brilhante-LI da marca Luxcolor),
contendo água e detergente no interior, foi colocado formaldeído a 98% dentro do difusor; (Figura 3)
Armadilha “pet” amarela perfurada com fungo: As armadilhas confeccionadas com garrafa pet (2000 ml), com
150 perfurações de ± 5mm cada e pintadas com tinta esmalte sintético amarelo ouro (sem. brilhante-LI da marca
Luxcolor), contendo água e detergente no interior, foi colocado formaldeído a 98% dentro do difusor, no exterior da
garrafa fatias de cenouras cobertas com fungo ( Beauveria Bassiana);( Figura 3)
Armadilha “pet” amarela tipo janelinha: As armadilhas confeccionadas com garrafa pet (2000 ml) com abertura
medindo (2 x 2 cm), e pintadas com tinta esmalte sintético amarelo ouro (sem. brilhante-LI da marca Luxcolor),
contendo água e detergente no interior; (Figura 4)
Armadilha “pet” amarela tipo janelinha com fungo: As armadilhas confeccionadas com garrafa pet (2000
ml) com abertura medindo 2 x 2 cm pintadas com tinta esmalte sintético amarelo ouro (sem. brilhante-LI da marca
Luxcolor), contendo água e detergente no interior e colocado formaldeído a 98% dentro do difusor, no exterior da
garrafa fatias de cenouras cobertas com fungo ( Beauveria Bassiana); (Figura 4)
Armadilha “pet” amarela tipo janela: As armadilhas confeccionadas com garrafa pet (2000 ml), com quatro tiras
(3,5 × 25 cm), simetricamente cortar a partir da superfície do frasco e pintadas com tinta esmalte sintético amarelo
ouro (sem. brilhante-LI da marca Luxcolor), contendo água e detergente no interior; e (Figura 5)
Armadilha “pet” amarela tipo janela com fungo: As armadilhas confeccionadas com garrafa pet (2000 ml), com
quatro tiras (3,5 × 25 cm), simetricamente cortar a partir da superfície do frasco e pintadas com tinta esmalte sintético
amarelo ouro (sem. brilhante-LI da marca Luxcolor), contendo água e detergente no interior, foi colocado formaldeído
a 98% dentro do difusor, e no exterior da garrafa fatias de cenouras cobertas com fungo ( Beauveria Bassiana); (Figura
5)

Figura 1. Armadinha Adesiva Amarela
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Figura 2. Armadilha Copo.

Figura 3. Armadilha tipo PET Perfurada

Figura 4. Armadilha tipo PET Janelinha
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Figura 5. Armadinha tipo PET Janela
As armadilhas adesivas amarelas foram dispostas, numa altura aproximada de 1,2m em relação à superfície do
solo, e as armadilhas tipo “PET” e os copos foram presos a estacas com 30 cm de altura em relação ao solo.
A contagem e identiﬁcação dos insetos capturados foram feitas no laboratório a cada sete dias sendo as
armadilhas foram substituídas semanalmente.
O delineamento experimental foi feito em blocos ao acaso com nove tratamentos e quatro repetições.
Os dados submetidas a análise de variância e as médias foram comparadas pelo Teste de Tukey a 5% de
probabilidade no Programa SISVAR 5.3 (FERREIRA, 2011).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As armadilhas Janela com e sem fungo foram signiﬁcativamente mais eﬁcientes na captura de C. arcuata que as
outras armadilhas no mês de março (Tabela 1), no mês de abril as armadilhas Janelinha e Furadinha com Fungo foram
mais eﬁcientes na captura de C. arcuata (Tabela 2).
Tabela 1. Número de insetos adultos de Cerotoma arcuata capturados por armadilhas em cultivo de feijão Caupi
no mês de Março de 2012.
Armadilha
Média de Março
Janela com Fungo
47,75 ± 8,54 a*
Janela sem Fungo e cenoura
43,00 ± 11,13 a
Furadinha sem Fungo
33,00 ± 6,98 ab
Janelinha sem Fungo
22 ± 7,11 bc
Adesiva
21,25
± 7,28 bc
Janelinha com Fungo e cenoura
19,75 ± 7,41 bc
Furadinha com Fungo e cenoura
16,66 ± 5,51 c
Copo
10,5 ± 6,25 c
CV
21.01%
*Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5%.
Um estudo realizado por STUUP et. al. (2006) em cultivo de horta orgânica foram utilizadas armadilhas de
garrafa PET com oito aberturas laterais as do tipo Janela, foram as mais eﬁcientes para o uso dos atrativos bioecológicos.
O uso do fungo é difundido com a interação de armadilhas entomológicas, controle biológico, por meio de
bioensaios com B. bassiana, LORD et. al. (1987) veriﬁcou que, o fungo é letal ao adulto de C. arcuata, no experimento
feito por eles, o que pode explica a grande captura nas armadilhas, neste trabalho, com atrativo de cenoura e fungo
de B. bassiana.
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Tabela 2. Número de insetos adultos de Cerotoma arcuata capturados por armadilhas em cultivo de feijão Caupi
no mês de Abril de 2012.
Média de Abril
Armadilha
Janelinha com Fungo e cenoura
14 ± 2,82 a*
Furadinha com Fungo e cenoura
10,75 ± 5,9 ab
Janela sem Fungo
10,33 ± 4,9 ab
Furadinha sem Fungo
8,00± 2,82 ab
Janela com Fungo e cenoura
7,66
± 2,82 ab
Janelinha sem Fungo
6,5
±
0,70 ab
Copo
Adesiva
6,00 ± 4,24 ab
3,33 ± 1,52 c
CV
33,73%
*Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5%.
VENTURA et. al. (2005) constatou que as armadilhas do tipo PET furadinhas capturavam mais insetos do que as
armadilhas do tipo PET Janela vazada, por que as armadilhas janela aparentemente permitiam um maior e mais rápido
acesso dos besouros embora eles escapassem com mais facilidade. Dada então a importância do fungo, que mesmo
depois de escapar da armadilha o besouro morre por ser parasitado pelo fungo B. bassiana.
Foi realizada uma pesquisa para dimensionar a altura das armadilhas em relação ao solo em um plantio de feijão,
as armadilhas colocadas em 0,25 m de altura capturam 3,5 vezes mais besouros do que os colocados de 0,5, 0,75e
1,0m para Diabrotica spp (VENTURA et. al.), porém, existem poucos artigos cientíﬁcos que servem de embasamento
para dimensionar com maior eﬁciência o tamanho, design, durabilidade e o melhor espaçamento das armadilhas.
Outro ponto importante a ser observado na ecologia do inseto são os hábitos climatológicos, um estudo feito
por (SANCHES & ISHIMURA 2001) observaram que de modo geral, o número de espécimes coletados foi maior em
dias quentes e úmidos. O mês de março apresentou a maior precipitação de 10,1 ml temperatura média de 25,77 °C
e Umidade relativa do ar de 76,04%, e no mês de Abril a precipitação média foi de 3,5 ml temperatura média de 27 °C
e Umidade relativa do ar de 74,78% (Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos – NEMET, 2012), o que explica a
baixa incidência dos insetos no mês de abril.

CONCLUSÕES
1. As armadilhas tipo Janela com 2 x 2 cm com e sem fungo no mês de Março e a Janelinha com fungo no mês
de Abril, foram mais eﬁcientes no controle e monitoramento de C. arcuta no feijão Caupi (Vigna unguiculata
2. O maior nível de incidência de C. arcuta deu-se nas duas primeiras semanas após a emergência, com o
aparecimento das primeiras folhas jovens, e com altos níveis pluviométricos.
3. As armadilhas tipo Janela, apresentam potencial para serem utilizadas por agricultores familiares por ser de
baixo custo econômico, ambiental e fácil construção pelo produtor.
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1

INTRODUÇÃO
Os sistemas de produção agrícola, além de processos ecológicos, envolvem também processos sociais, sendo a
agricultura o resultado da co-evolução de sistemas naturais e sociais. É com esse entendimento que a agroecológia, na
busca de agroecossistemas sustentáveis, procura estabelecer a base cientíﬁca para uma agricultura que tenha como
princípios básicos a menor dependência possível de insumos externos à unidade de produção agrícola e a conservação
dos recursos naturais. Para isto, os sistemas agroecológicos procuram maximizar a reciclagem de energia e nutrientes,
como forma de minimizar a perda desses recursos durante os processos produtivos.
De acordo com Altieri (1998), na agroecológia a produção sustentável deriva do equilíbrio entre plantas, solo,
nutrientes, luz solar, umidade e outros organismos co-existentes. O agroecossistema é produtivo e saudável quando
essas condições de crescimento ricas e equilibradas prevalecem, e quando as plantas possuem ou desenvolvem,
a partir do manejo, tolerância a estresses e adversidades. Essa estratégia é viabilizada com o desenho de sistemas
produtivos complexos e diversiﬁcados que pressuponham a manutenção de policultivos anuais e perenes associados
com criações. De acordo com Assis; Romeiro(2000) apud Aquino e Assis (2007),
sistemas de produção de base agroecológica caracterizam-se pela utilização de tecnologias que
respeitem a natureza, para, trabalhando com ela, manter ou alterar pouco as condições de equilíbrio
entre os organismos participantes no processo de produção, bem como do ambiente. Com base
na utilização destes princípios, foram desenvolvidas diferentes correntes de produção agrícola não
industrial. Entre essas, a agricultura orgânica tem sido a mais difundida, sendo reconhecida junto ao
mercado como sinônimo de todas as outras (AQUINO e ASSIS, 2007, P. 138).

De acordo Penteado (2000), agricultura orgânica tem por princípio estabelecer sistemas de produção com base
em tecnologias de processos, ou seja, um conjunto de procedimentos que envolvam a planta, o solo e as condições
climáticas, produzindo um alimento sadio e com suas características e sabor originais, que atenda às expectativas
do consumidor. Estas expectativas, no entanto, determinam, conforme observa Canuto (1998), características de
mercado e demandas de consumo que inﬂuenciam diretamente a tecnologia de produção, reduzindo procedimentos
e minimizando a questão ecológica. Isso se dá a partir da produção com base em normas de acesso a mercados
especiais, onde a certiﬁcação que se observa é a do produto em detrimento do sistema de produção como um todo.
Para Assis; Romeiro (2000) apud Aquino e Assis (2007),
essa (re)interpretação do que seja a agricultura orgânica, com foco prioritário no chamado “mercado
de produtos orgânicos”, tem favorecido o estabelecimento de sistemas de produção tidos como
orgânicos, baseados em tecnologias de produtos. Em outras palavras, sistemas de produção que se
limitam a evitar, ou excluir amplamente, o uso de fertilizantes sintéticos, pesticidas, reguladores de
crescimento e aditivos para a alimentação animal, na medida em que esta é a demanda do mercado
a ser atendido. Neste caso, a lógica de organização da produção mantém-se a mesma dos sistemas de
produção industriais, como veriﬁca-se em alguns casos de produções orgânicas monoculturais, que
visam o aumento constante de produtividade, através do aporte de insumos externos à unidade de
produção (AQUINO e ASSIS, 2007, p. 138).

O sistema agroecológico tem como objetivo dar suporte para geração de tecnologias para a agricultura familiar,
sobretudo aos pequenos e médios produtores descapitalizados do Estado do Tocantins. Ainda que os sistemas alternativos
sejam considerados como principais fontes inspiradoras da agricultura sustentável, já sendo hoje empregados em
diferentes condições ambientais, com resultados satisfatórios do ponto de vista ecológico, agronômico, econômico e
social, há um longo caminho a percorrer, principalmente em busca da ampliação da oferta de alimentos saudáveis para
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a população Tocantinense.
Nesta perspectiva, a Fundação Universidade do Tocantins – Unitins, em parceria com a Secretaria da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins – Seagro e Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins –
Ruraltins, implantou a partir de 2004, a Fazendinha Agroecológica de Palmas, localizada em uma unidade de pesquisa
em agricultura orgânica denominada Centro Agrotecnológico de Palmas – CAP.
Segundo Pereira (2007), o principal objetivo da Fazendinha é se constituir em um espaço para o exercício do
manejo agroecológico, dentro do enfoque sistêmico, baseado na integração lavoura-pecuária, onde se pode congregar
ensino e pesquisa em agroecológia, sendo, portanto um gerador de conhecimento que dará bases cientíﬁcas para o
avanço tecnológico da agricultura alternativa no Estado do Tocantins.
O foco central da Fazendinha Agroecológica tem sido nas pesquisas em produção agroecológica, caracterizada
como um instrumento para sustentabilidade dos sistemas de produção e valorização de produtos agropecuários
orgânicos.
A agricultura orgânica idealizada para as áreas suburbanas sustenta-se nos princípios da agroecológia, cujo esteio
é o uso responsável do equilíbrio biológico da natureza, uma agricultura orgânica que, como explicam Lattuca et al,
(2002), possibilita obter bons níveis de produtividade, evitando ao mesmo tempo todo tipo de risco de contaminação
química para o agricultor e os consumidores, bem como do meio ambiente. Por outro lado, ela incorpora os avanços
da ciência, promovendo a participação criativa dos agricultores, respeitando os conhecimentos, culturas e experiências
locais.
Em Palmas – TO foi implantada a partir de 2002, a Feira de Produtos Orgânicos do Tocantins, cuja prática de uma
parcela de produtores rurais tocantinenses que comercializam sua produção na feira, é voltada para a diversiﬁcação
das culturas e a integração lavoura/pecuária numa perspectiva sustentável em que busca unir uma economia viável
com a preservação do meio ambiente.

OBJETIVOS
Objetivo Geral

Elaborar diagnóstico socioeconômico e ambiental de agricultores que comercializam seus produtos na Feira do
Agricultor de Palmas – TO, no contexto das práticas desenvolvidas na Fazendinha Agro ecológica de Palmas – TO.

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A Feira dos Agricultores acontece na 304 Sul, avenida LO 05 Plano Diretor de Palmas-TO, no Espaço Popular
Mário Bezerra Cavalcante, onde ocupa uma área de 4.076,63 m2 . Ocorre semanalmente, terça-feira, e conta com
produtores de diferentes municípios do Estado que comercializam seus produtos agrícolas.
A Feira conta com 91 barracas, sendo 24 % destinadas a lanches e refeições; 33% de artesanato local e 43% de
produtos Agrícolas. A área da feira passou por uma reforma em 2008 melhorando a qualidade e estrutura local para
os feirantes.
Atualmente os agricultores recebem o apoio da Prefeitura local e é considerada ponto turístico e cartão postal
da capital.

MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia empregada na pesquisa contemplou abordagens qualitativa e quantitativa, pois segundo Minayo
(2000 apud DOURADO, 2004, p. 7), o conjunto de dados qualitativos e quantitativos não se opõem, ao contrário, se
complementam, “pois a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia”.
Durante a pesquisa foi obtida amostra de agricultores que produzem nas proximidades de Palmas - TO
e comercializam seus produtos na Feira do Agricultor, na capital. Sobre essa amostra foi aplicada entrevista semiestruturada (roteiro anexo) para o levantamento de dados referentes à realidade socieconômica e ambiental dos
agricultores.
Conforme Barros (2008), esse tipo de entrevista empregado na pesquisa caracteriza-se por sua ﬂexibilidade.
Manzini (1990/1991) aﬁrma que a técnica semi-estruturada está focada no assunto em que foi construído o questionário
principal, que por sua vez, é complementado por outras questões que estão associadas às situações momentâneas
à entrevista. De acordo com o autor, ao empregar essa técnica, os dados podem ser alcançados de maneira mais
desimpedida, pois as perguntas não estão submetidas a um padrão fechado de alternativas.
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Os dados assim levantados foram tabulados e analisados do ponto de vista qualitativo para o qual foram
dispostos em categorias. Para Gomes (2000 apud DOURADO, 2004, p. 9), categoria “se refere a um conceito que
abrange elementos ou aspectos com características comuns ou que se relacionam entre si [...] “signiﬁca agrupar
elementos, ideias e expressões em torno de um conceito”; e, dados quantitativos receberam tratamento estatístico,
visando à identiﬁcação das práticas produtivas empregadas por esses agricultores, cuja análise foi baseada na teoria e
na prática da agricultura orgânica que orientam a Fazendinha Agroecológica de Palmas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram cadastrados 39 feirantes, dentre os quais 36% (14 feirantes) contemplam o perﬁl estabelecido na pesquisa,
conforme quadro a seguir:
Nº
01

FEIRANTE
A. V.

02

A. A.

03

A. M.

04

B. F.

05

F. A.
J. B.

06
07

J. L.

08

J. A.

09

J. P.

10

L. R.

11

M. P.
M. A.

12
13
14

M. B.

PRODUTOS
Banana, Mandioca, Jaca E Manga.
Maxixe, Seriguela, Pequi, Quiabo E
Mandioca.
Banana, Tomate, Quiabo, Jiló, Maxixe E
Tomate.
Cheiro Verde, Couve, Alface, Rúcula,
Rabanete.
Mandioca, Couve, Quiabo, Cana E
Maxixe.
Tomate, Alface E Pimenta.
Jaca, Manga E Gueroba.
Hortelã, Brócolis, Manga, Alface E Cheiro
Verde.
Espinafre, Rúcula, Agrião, Alface, Tomate
E Pimenta.
Quiabo, Jiló, Pimenta E Maxixe.
Alface, Mandioca, Cheiro Verde, Hortelã
E Jambu.
Cebolinha E Salsa, Alface E Couve.
Tomate, Maxixe, Pepino E Abobrinha.

S. F.
Hortelã, Alface, Cheiro Verde.
Quadro 1 - Relação de Feirantes e produtos comercializados na Feira do Agricultor em Palmas-To.

Perﬁl do Produtor Agricultor

Foram caracterizados como agricultores aqueles feirantes que produziam seus próprios produtos com ajuda da
família. Dos agricultores identiﬁcados como aqueles que produzem e vendem seus produtos na Feira da 304 Sul, 100%
residem no local de produção. A maior parte dos agricultores se concentra em Luzimangues, distrito de Porto Nacional,
próximo a Palmas-TO, totalizando 40% dos feirantes. Outros 33% residem em chácaras localizadas na estrada sentido
Palmas-Paraiso, 20% em Taquaralto, e 7% no Setor Irmã Dulce. (Figura 1)
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Figura 1: Local da propriedade e residência dos agricultores.
O tempo de residência dos agricultores nesses locais é de 16 a 20 anos, em torno de 27%; entre 1 a 5 anos, 6 a
10 anos e 11 a 15 anos, foram identiﬁcados 20% de cada grupo.

Figura 2: Tempo de residência dos agricultores em suas propriedades.
A idade dos agricultores varia à medida que os ﬁlhos vão crescendo e assumindo certas responsabilidades no
processo de produção dos produtos comercializados na Feira. Destes 33% encontra-se com idade entre 35 e 40 anos,
27% com idade de 46 a 50 anos.

Figura 3: Idade do produtor.
A quantidade de membros em cada família varia entre 4 e 6 pessoas (60%), com 27% entre 1 e 3 pessoas e 13%
com 6 ou mais membros.
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Figura 4: Quantidade de membros de cada família.
Em relação ao grau de instrução dos agricultores 50% disseram ter estudado até o 4º ano do Ensino Fundamental;
31% aﬁrmaram ter estudado do 5° ao 9° ano do Ensino Fundamental; 13% possuem o Ensino Médio incompleto, e 6%
relataram não ter nenhuma escolaridade. (Figura 5)

Figura 5: Grau de escolaridade dos agricultores da Ferira da 304 Sul.
Quanto à renda dos agricultores 53% relataram obter das atividades da feira entre 1 a 3 salários mínimos; 27%
entre 3 e 5 salários mínimos, e 20% de 0 a 1 salário mínimo. Destes acima 98% relataram ter a Feira como sua única
fonte de renda familiar, outros 2% relataram que tem alem da renda da Feira, possuem outro meio de renda. (Figura 6)

Figura 6: Renda dos agricultores da Feira da 304 Sul.
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Caracterização da propriedade rural

Dos feirantes que comercializam na Feira da 304 Sul apenas 36% (14 feirantes) contemplaram o perﬁl estabelecido
na pesquisa, ou seja são aqueles que produzem os produtos que oferecem em suas bancas. A maior parte dos feirantes
(40%) relataram expor seus produtos na feira há pouco tempo, como pode ser observado na ﬁgura 7, abaixo. Apenas
13% dos feirantes participam da feira há mais tempo, entre 16 e 20 anos.

Figura 7: Tempo de permanência na Feira da 304 Sul.
Dos agricultores que foram selecionados 93% têm posse da propriedade, enquanto os outros 7% produzem em
propriedades arrendadas. As propriedades onde eles produzem 39% têm entre um e quatro alqueires, 38% entre cinco
e seis. 15% não souberam informar o tamanho da propriedade onde produz.

Figura 8: Tamanho da propriedade dos Produtores em alqueires.
A área plantada pelos produtores abrange pequena extensão, pois segundo eles não há grande procura pelos
produtos, e uma pequena área plantada já produz o suﬁciente para abastecer as barracas durante a feira. Assim, 45%
dos produtores utilizam apenas um alqueire para o plantio e 39% dois alqueires, 15% dos entrevistados não souberam
informar qual o tamanho da área é utilizada para no plantio.

Figura 9: Área da propriedade que é utilizada para a plantação em alqueires.
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Dos agricultores entrevistados a maioria (60%) não oferece emprego, pois é a própria família que trabalha na
produção e comercialização dos produtos na feira. Apenas 27% oferecem de 3 a 5 empregos em suas propriedades,
13% oferecem de 1 a 2 empregos. (Figura 10). É importante ressaltar que os empregados são contratados quando há
necessidade de preparo e manejo do solo.

Figura 10: Oferta de emprego que os agricultores oferecem em suas propriedades.

Produtividade
Quando questionados sobre quais eram os quatro produtos de maior importância econômica em sua banca
na feira foram citados 12 itens, destes os que tiveram maior porcentagem foi a alface com 17% por ser um olerícola
de fácil cultivo em locais com água, solo e cultivo adequado. Com 15% foi a couve e 14%, o cheiro verde, presentes
em quase todas as bancas, também são bastante utilizadas no Tocantins na alimentação diária, de diversas formas.
Com 10% foi citado o quiabo, 8% o maxixe e 8% a pimenta de cheiro que são de fácil produção sem a necessidade de
grandes cuidados e que tem um consumo alto na região. A rúcula, abobrinha e mandioca ﬁcaram com 6% cada, já que
a sua produção é em pequena quantidade. O Tomate cereja e jiló com 4% cada, e o feijão verde com 2%. (Figura 11)

Figura 11: Produtos de maior importância econômica para os agricultores da Feira da 304 Sul.
Para o cultivo desses produtos os agricultores informaram que utilizam no preparo do solo a Cama de Frango
(45%) que é um tipo de adubo que está sendo bastante utilizado nos últimos tempos com valor acessível para pequenos
produtores, contendo em sua composição, nutrientes essenciais para o bom desenvolvimento da planta. O segundo
adubo mais utilizado é o esterco de gado, que é encontrado em suas propriedades ou em locais próximos sem haver
a necessidade de comprá-lo na maioria das vezes. Alguns agricultores utilizam o adubo químico (18%) para melhorar
a produção, outra forma de preparo do solo citado foi à utilização de sulfato e ureia com 5% cada e a utilização de
compostagem (4%). (Figura 12)
Dessa forma pode se observar que os resultados contrariam o que diz Canuto (1998), pois mostra que é possível
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obter produtos de boa qualidade utilizando praticas agroecológicas. A forma utilizada por 45% dos agricultores são
semelhantes a da Fazendinha Agroecologica, pois busca encontrar um conjunto de procedimentos que envolvam a
planta, o solo e as condições climáticas, produzindo um alimento sadio e com suas características e sabor originais,
sem a utilização de adubos químicos, fertilizantes sintéticos, pesticidas, reguladores de crescimento para uma boa
produção como aﬁrma Penteado (2000).

Figura 12: Adubos utilizados pelos produtores no preparo do solo.

Diﬁculdades no cultivo e práticas adotadas

Os produtores declararam encontrar algumas diﬁculdades durante o cultivo relacionadas com a presença de
insetos (100%). O pulgão foi o mais citado com 29%, presente nas couves juntamente com os fungos (22%), causa
grandes prejuízos, pois afeta aparência da folha diﬁcultando sua comercialização. A lagarta (21%) também causa danos
principalmente na produção de alface, ocasionando perdas se não identiﬁcada logo no inicio do seu desenvolvimento.
As formigas e as vaquinhas, ambas com 14%, também citadas como problemas encontrados durante o cultivo da
produção.
Os fungos se encontram presentes no local e se desenvolvem de acordo com condições climáticas favoráveis, a
couve e a alface são plantas que tem necessidade constante de água para que se desenvolvam, o que provoca a elevação
da umidade no local da produção, o que é favorável para o aparecimento de fungos (fumagina) que logo proporciona
alimento para os pulgões. A ocorrência de lagarta nos locais ocorre de acordo com a qualidade das forragens utilizadas
pelos produtores, o aparecimento desses fungos e lagartas não é caracterizado como um desequilíbrio ecológico, como
explica Lattuca et al, (2002), é a forma como o agricultor irá combater essas pragas que determinará se ele utiliza ou
não os princípios da agroecológia, evitando o risco de contaminação tanto para ele próprio como para o consumidor.

Figura 13: Maiores diﬁculdades encontradas pelos produtores durante o desenvolvimento dos produtos.
Na ocorrência desses problemas, 40% dos agricultores relataram utilizar de fungicida caseiro à base de fumo e
sabão para o controle de pulgões e fungos; destes 20% aﬁrmaram não utilizar nenhum meio de controle, e outros 20%
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disseram utilizar inseticidas e fungicidas para o controle dos insetos e fungos, 13% dos agricultores relataram utilizar
iscas para atrair alguns insetos para longe do local de produção e 7% informaram que quando ocorrem essas formas de
ataque em sua produção consultam um Técnico.
De acordo com Lattuca et al, (2002), faz parte dos princípios da agroecológia a criatividade dos agricultores no
combate a esses pequenos ataques, como a utilização de produtos caseiros que não prejudicam o solo ou o produto
que será comercializado, quanto ao auxílio de um técnico é necessário que ele respeite os conhecimentos, culturas e
experiências locais.

Figura 14: Meios que os agricultores utilizam para controlar ataques na sua produção.
Dos agricultores entrevistados, 33% resaltaram a importância de maquinários para a realização do trabalho nos
locais onde produzem; 27% mencionaram a necessidade apoio técnico durante todo o processo de produção, desde
o preparo do solo até a colheita dos produtos, outros 7% citaram a falta de água como obstáculo para que haja um
aumento na produtividade, 33% dos agricultores disseram não ter necessidade de nenhum tipo de apoio.

Figura 15: Apoio que os agricultores gostariam de ter durante o processo de produção.
Dos agricultores entrevistados apenas 20% disseram que tinham conhecimento sobre a existência da Fazendinha
Agroecológia, destes 13% por meio da Agrotins e 7% por reportagens transmitidas pela TV local; os outros 80%
disseram não ter conhecimento sobre a Fazendinha Agroecológica.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Os produtos comercializados na Feira do Agricultor em Palmas – TO são de produção própria, onde os principais
produtos são olerícolas e algumas frutíferas.
Ao se analisar as práticas empregadas pelos agricultores que comercializam seus produtos na Feira da 304 Sul,
percebe-se que há consenso com aquelas preconizadas e praticadas na Fazendinha Agroecológica da Unitins, tais
como, o emprego da adubação verde, da cama de frango e o controle de insetos por meio de iscas e produtos caseiros,
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podendo-se considerar a produção dos feirantes pesquisados agroecológica.
Tendo em vista o objetivo da Fazendinha Agroecológica da Unitins, especialmente no que se refere à geração
de conhecimento que dará bases cientíﬁcas para o avanço tecnológico da agricultura alternativa no Estado; e, diante
da constatação de que apenas 20% dos agricultores pesquisados têm conhecimento sobre sua existência, recomendase maior entrosamento entre ambos, por meio de estratégias nas quais o conhecimento cientíﬁco seja disseminado,
podendo atingir maior número de agricultores tocantinenses.
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INTRODUÇÃO
Os solos agrícolas funcionam como um sistema complexo que retém e transmite água, ar, nutriente e calor
às sementes e plantas, de maneira que é fundamental um ambiente físico favorável ao crescimento radicular, para
maximizar a produção das culturas (ROSOLEM, 1995a, p.53). Neste contexto, os sistemas de preparo do solo devem
oferecer condições favoráveis ao crescimento e desenvolvimento das culturas. No entanto, dependendo do solo, do
clima, da cultura e de seu manejo, eles podem promover a degradação da qualidade física do solo, com restrições ao
crescimento radicular (ALVARENGA et. al., 1987; SILVA & ROSOLEM, 2001). A habilidade das plantas em explorar o
solo, em busca de água e nutrientes, depende grandemente da distribuição de raízes no perﬁl desse solo (ALVARENGA
& CRUZ, 2003, p. 70).
Nas regiões tropicais e principalmente, em solos dos Cerrados, os sistemas de preparo com mínima perturbação
do solo e que propiciem a manutenção de resíduos na superfície são necessários para o controle da erosão, redução
da degradação do solo e do meio ambiente (ALVARENGA et. al. 1987, p. 30). O controle da erosão é fundamental para
reduzir o processo de degradação do solo e práticas eﬁcientes exigem a manutenção da cobertura do solo. Entretanto
a formação de camadas compactadas superﬁcial e subsuperﬁcialmente, limitação comumente observada em solos de
cerrado intensivamente cultivados, tem sido a principal restrição ao aprofundamento radicular e considerada como
causa primária da erosão (ROSOLEM, 1995b, p.53).

Nas regiões dos cerrados do Tocantins, culturas anuais, como o girassol, têm ocupado grandes áreas.
O girassol (Helianthus annus L.), pertencente à família Asteraceae, é uma espécie anual herbácea, de
cultivo estival, dicotiledônea, originária da América do Norte. Destaca-se atualmente como uma das quatro
culturas oleaginosas produtoras de óleo vegetal comestível do mundo (EMBRAPA, 2002 apud FAGUNDES
et al., 2007). Segundo Villalba (2008, p. 78), o girassol está despertando grande interesse mundial, pois
representa uma alternativa de mercado para a produção de matéria-prima para obtenção de biocombustíveis.
“No Brasil, o girassol é uma cultura promissora, por sua ampla adaptação e excelente qualidade do óleo
e, ainda, por estar inserido no Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel” (UNGARO, 2006, p. 60). A
partir de 2005, a cultura tem despertado o interesse de agricultores, técnicos e empresas, pela possibilidade
de uso do seu óleo na fabricação de biodiesel; esta demanda crescente possibilita forte expansão da área de
cultivo de girassol, sendo a cultura apontada como uma nova alternativa econômica em sistemas de rotação/
sucessão de culturas de grãos (BACKES et al., 2008 p. 47).
“Essa cultura responde por cerca de 13% de todo óleo vegetal, produzido no mundo, e vem apresentando
índices crescentes de produção e área plantada mundial” (SMIDERLE et al., 2005, p. 331). “Suas sementes

podem ser utilizadas para a fabricação de ração animal, extração de óleo de alta qualidade para consumo humano ou
como matéria-prima para a produção de biodiesel” (LEITE et al., 2005 p. 641).
O uso intensivo da mecanização, proporcionada por estas culturas anuais, ou seja, lavouras supõe-se um
aumento generalizado da densidade do solo e redução da porosidade, reduzindo a produtividade. De acordo Luchiari
Jr. et. al. (1985, p. 422), o cultivo de plantas em solos dos cerrados, provoca profundas alterações nas propriedades
físicas destes solos, causando um aumento da densidade e diminuição no volume total de poros, principalmente
na macroporosidade; isto provoca uma sensível redução na permeabilidade do solo, um aumento na resistência
mecânica ao crescimento das raízes, com consequente aumento dos riscos de erosão sob condições de chuvas de alta
intensidade, comuns nos Cerrados. Estes fatores, em interação, provocam a formação deﬁciente do sistema radicular,
que, dessa forma, ocupa menor volume de solo, tornando as plantas mais vulneráveis aos efeitos dos veranicos dos
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Cerrados.

“A resistência do solo à penetração é uma das propriedades físicas do solo diretamente relacionadas
com o crescimento das plantas” (ROSOLEM, 1995c, p.53) e modiﬁcados pelos sistemas de preparo do
solo. Além disso, estudos indicam que a resistência do solo à penetração das raízes tem efeitos diretos no
crescimento da parte aérea das plantas (SILVA et al., 1992, p. 89; MÜLLER et al., 2001, p. 535).
Isso é resultado da compactação do solo, sendo por esse motivo o diagnóstico da compactação dos solos
agrícolas fundamental para a escolha do modelo de mecanização agrícola, com o objetivo de proporcionar
alta produtividade aliada ao manejo e conservação do solo e do meio ambiente. Mas devido à carência de
trabalhos relacionados ao manejo da adubação orgânica, este projeto visa também colaborar na otimização
do uso da adubação orgânica como um instrumento relacionado ao manejo da fertilidade do solo e como
promotora de desenvolvimento rural sustentável.
Vale ressaltar que os estercos foram muito utilizados no passado como adubos orgânicos, mas com
o advento dos adubos químicos o interesse pelos fertilizantes orgânicos diminuiu. A preocupação com
a degradação ambiental renovou o interesse pelo uso dos estercos, ou seja, pela agricultura sustentável
(MENESES, 1993, p. 42).
Portanto, o presente projeto de pesquisa pretende avaliar o crescimento do sistema radicular do
girassol (Helianthus annus L.), se suas raízes poderão romper de forma mais uniforme a camada compactada
do solo com doses crescentes de esterco bovino (adubo orgânico) e contribuírem a melhoria do estado de
agregação do solo.

OBJETIVO
Avaliar o desenvolvimento radicular do girassol (Helianthus annus L.) em função de diferentes níveis de
compactação do solo e de adubação orgânica.

MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Tocantins/IFTO, Campus
Palmas, com parceria com a Fundação Universidade do Tocantins - Unitins, em casa-de-vegetação. O clima da região é
classiﬁcado Aw – quente e úmido, com chuvas de outubro a maio, precipitação média anual de 1.500 mm.
O solo (camada 0-20 cm), Latossolo Vermelho-Amarelo, da área do Instituto Federal de Educação, Ciências e
Tecnologia do Tocantins/IFTO, Campus Palmas, foi encaminhado a um laboratório comercial de análise química e física
do solo para determinar características químicas e físicas (Quadro 1) e realizar a correção (aplicação de calcário) e
adubação de plantio para as plantas de cobertura. O material do solo foi destorroado, homogeneizado e passado em
peneira de 4 mm para separação de torrões, raízes e palha.
Quadro 1. Análise química e granulométrica do Latossolo Vermelho-Amarelo.
Faixa
Interpretação
Mín .
Máx.

pH

M.O.

CaCl2
4,8
5,5
6,0

g/dm
14
15
30

Ca+Mg
3

Ca

cmolc/dm
3,3
2,2
--2
--5

Mg

Al

H+Al

K

3

1,1
0,5
1,5

0,0
0,0
0,2

3,4
-----

P
(Melich)
mg/dm3
12
1,8
60
10
180 30
K

0,03
-----

CTC
cmolc/dm
6,73
5
8

3

V

m

Argila

Limo

Areia

%
28,92
40
60

0,0
0,0
30

g/kg
330
-----

80
-----

590
-----

O solo coletado, após secagem ao ar, foi subdividido em subamostras de 5 kg cada, e em seguida, foi realizada
calagem, calculada para atingir 60 % de saturação por bases do solo. Após misturado, o solo foi incubado por 45 dias,
com umidade em torno de 80 % da capacidade de campo, determinada segundo método proposto pela EMBRAPA
(1999). Passado esse período, foi adubado de acordo com a análise do solo e a água foi corrigida para 80 % da
capacidade de campo, e permaneceu em repouso por 48 horas, para distribuição uniforme da umidade no solo, e foi
acondicionada nos anéis.
No presente estudo foram utilizadas sementes de girassol da cultivar HELIO 358. A unidade experimental foi
constituída pela sobreposição de três anéis de PVC: o superior, com 10 cm de altura e 10 cm de diâmetro interno, foi
preenchido com solo até 5 cm, para desta forma, permitir uma irrigação adequada, o que corresponderá a um volume
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de 392,70 cm3. Os outros dois anéis tiveram um diâmetro interno de 10 cm e alturas de 5 e 10 cm, respectivamente,
para o anel intermediário, com volume de 392,70 cm3, e para o anel inferior, de capacidade para 785,40 cm3, unidos
com ﬁta adesiva. O fundo de cada vaso foi fechado com tampa de isopor. Em todos os vasos, o primeiro e o terceiro
anel receberam amostras deformadas de solo com densidade aparente de 1,00 g/cm3 e adubadas uniformemente. O
segundo anel teve densidade de solo variável conforme o tratamento de compactação, que corresponderá a valores de
1 g/cm3 (testemunha), 1,35 g/cm3 e 1,70 g/cm3. A compactação do solo, foi efetuada somente no segundo anel de cada
vaso e quantiﬁcada pela densidade aparente, foi obtida, determinando se previamente a quantidade de solo necessário
para alcançar se os diferentes níveis de compactação. Em seguida, mediante a queda livre de um êmbolo de 4,00 kg,
de uma altura de 85 cm sobre um cilindro de ferro com o mesmo diâmetro do anel foi obtido à densidade desejada.
No primeiro anel de PVC o solo foi misturado com o esterco bovino na quantidade equivalente a 0, 20 e 40 t/ha. O
esterco bovino coletado da propriedade do Sr. João Martins da Silva a 15 km do Complexo de Ciências Agrárias – CCA,
situada entre as coordenadas Elipsoidais: Latitude = -10º25’00.9909” e Longitude = -48º16’19.9134” e altura Elipsoidal
= 214,035 m. O esterco são oriunda de vacas leiteiras mestiças, criadas em sistema de pastejo rotativo e alimentadas
com capim mombaça, estrela, andropogon e sal mineral. No plantio do girassol, foi utilizado quatro sementes por
unidade experimental. Dez dias após a emergência (DAE) das plântulas, foi efetuado um desbaste deixando apenas
uma plântula. O controle das plantas daninhas foi realizado através de capina manual, entre 7 e 40 DAE do girassol.
O experimento teve uma duração de 40 dias a partir do plantio. Após esse período a parte aérea das plantas
foi cortadas rente ao solo. Para avaliação da penetração das raízes nas camadas compactadas, os três anéis que
formam o vaso, foram separados e as raízes correspondentes de cada anel foram coletadas, descartando se aquela
cuja penetração tenha ocorrido entre a parede do anel e a camada do solo compactada. E as raízes foram separadas
da terra por lavagem sobre a peneira de 2 mm de malha manualmente. O material vegetal (parte aérea e raízes), foi
seco em estufa de ventilação forçada a 70 oC, por 72 horas, com o objetivo de que o material vegetal atingisse o peso
constante.
O delineamento foi em blocos casualizados, esquema fatorial 3x3, onde os tratamentos foram de três densidades
do solo: 1 g/cm3, 1,35 g/cm3 e 1,70 g/cm3 e três adubações orgânicas de esterco bovino: 0, 20 e 40 t/ha, com quatro
repetições. Os resultados foram submetidos à análise de variância, e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey,
ao nível de 5 % de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados foram gerados e as médias comparadas no Teste de Tukey ao nível de 5 % de probabilidade, conforme
a tabela de análise de variância abaixo:
Tabela 1. Análise de Variância do sistema radicular do girassol no anel compactado.
--------------------------------------------------------------------------FV
GL
SQ
QM
F
--------------------------------------------------------------------------Fator1(F1) 2
0.00071
0.00036
1.4600 ns
Fator2(F2) 2
0.00103
0.00051
2.1029 ns
Int. F1xF2 4
0.00132
0.00033
1.3447 ns
--------------------------------------------------------------------------Tratamentos 8
0.00306
0.00038
1.5631 ns
Resíduo
27
0.00661
0.00024
--------------------------------------------------------------------------Total
35
0.00967
--------------------------------------------------------------------------ns não signiﬁcativo (p >= .05)
Vale ressaltar que através das médias pode-se observar que o Fator 1 (compactação) e o Fator 2 (Adubação)
não diferiram estatisticamente entre si. Isso pode ser explicado pelo fato de que para o girassol – cultura considerada
de sensibilidade acentuada – não é recomendável o seu cultivo em solos com restrições de ordem física, química
ou biológica (GAZZOLA, 2012). Por isso, é essencial durante a sua produção, o controle da compactação do solo, já
que esse fator pode limitar o desenvolvimento radicular e consequentemente reduzir a produtividade dessa cultura
(OLIVEIRA et al., 2010).
Tabela 2. Médias da Avaliação do sistema radicular do girassol no anel compactado.
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Médias do Fator 1
0.01479 a
0.01468 a
0.02418 a

Médias do Fator 2
0.01033 a
0.02148 a
0.02185 a

Autores como Veihmeyer e Hendrickson (1948 apud COSTA, 2000) constataram que as raízes do girassol não
penetram em certos solos com densidade entre 1,7 e 1,8 g/cm3.
As camadas compactadas do solo na plantação de girassol, podem prejudicar facilmente a produção. Além
disso, uma vez que seu sistema radicular permanecerá apenas nas camadas mais superﬁciais do solo, pois como
essa cultura é uma dicotiledônea e apresenta raiz pivotante, a compactação impedirá o desenvolvimento da radícula,
podendo resultar no tombamento das plantas.
No presente estudo, com a utilização das seguintes densidades de solo: 1 g/cm3 (testemunha), 1,35 g/cm3 e 1,70
3
g/cm , notou-se que as porções das raízes que conseguiram penetrar o solo compactado se mostraram insigniﬁcantes,
e, além disso, os diferentes níveis de adubação não inﬂuenciaram nesse quesito.

CONCLUSÕES
1. Não houve inﬂuência da adubação orgânica de esterco bovino com as doses, na penetração do sistema radicular
do girassol para as camadas compactadas do solo.
2. O sistema radicular da cultivar HELIO 358 apresentou uma extrema sensibilidade a qualquer impedimento do solo,
principalmente físico e/ou químico.
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INTRODUÇÃO
A economia do Estado do Tocantins é baseada no agronegócio, onde se destacam as cadeias produtivas da
carne e couro, leite, produção de grãos, fruticultura e, em ascensão, a ovinocultura. Estudo de análise da economia
do Tocantins mostra que a ovinocultura, embora pouco representativa, foi a cadeia produtiva que apresentou maior
nível de eﬁciência coletiva atual (PIRES, 2006). Isto mostra que, embora esta atividade seja incipiente no Estado, possui
dinamismo e potencial de crescimento.
Os custos com alimentos é um dos fatores que mais onera a produção animal, dessa forma é fundamental
estudar alternativas que reduza os custos do sistema. Portanto, o uso de alimentos alternativos como a casca do pequi,
substituindo em parte os principais ingredientes utilizados tradicionalmente, pode ser de importância na redução dos
custos em regiões produtoras destes resíduos. Entre as alternativas para redução dos custos com alimentação nos
conﬁnamentos destaca-se a utilização de coprodutos da agricultura ou de agroindústrias, em substituição a forragens
e aos grãos comumente usados (farelo de soja, farelo de algodão, farelo de trigo, farelo da casca do pequi, farelo de
milho, etc.).
Na literatura existem inúmeros trabalhos que relatam a utilização de coprodutos da agroindústria na alimentação
de ruminantes, como por exemplo, casca de soja em dietas para bovinos (PROHMANN et al., 2004; RESTLE et al., 2004;
MENDES et al., 2005; SANTOS et al., 2005) e ovinos (MEXIA et al., 2004); subproduto da agroindústria para ovinos
(NEIVA, et al. 2005) e casca de café para ovinos (GARCIA et al., 2000); casca de mandioca para bovinos (MARTINS et al.,
2000; PRADO et al., 2000; FREGADOLLI et al., 2001).
O pequi é um fruto que se encontra bem distribuído na região do cerrado, principalmente no Estado do Tocantins,
sendo explorado de forma extrativista. Sua casca representa 50% de seu peso (base na matéria seca) e é composta em
média por 37% de carboidratos e 5% de proteína o que a torna teoricamente um alimento potencial para ruminantes
(RIBEIRO et. al., 2006).

OBJETIVO
Objetiva com esta pesquisa avaliar desempenho de borregos alimentados com diferentes níveis de inclusão do
farelo da casca de pequi na ração.

MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido no Setor de Ovinocultura do Centro de Ciências agrárias da Universidade Estadual
do Tocantins – UNITINS.
As cascas foram coletadas nas feiras livres das Quadras 304 Sul e 307 Norte e na NUTRINS ALIMENTOS no
município de Palmas – Tocantins.
Após a coleta, para facilitar a secagem, cada casca foi cortada em pedaços de 1 cm (Fig. 1). A secagem foi feita
sobre lona plástica em terraço (ﬁg. 1 e 2). Em seguida, foram trituradas em tipo forrageira de faca, usando peneira de
1,0 mm (ﬁg. 3 e 4) e feito a análise bromatológica para determinar os teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB),
extrato etéreo (ET), ﬁbra bruta (FB), matéria mineral (MN), nitrogênio digestivo totais (NDT), ﬁbra detergente neutro
(FDN) e ﬁbra detergente ácido (FDA).
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Fig. 1- Cascas fatiada

Fig. 2 – Secagem das cascas de pequi.

Fig. 3 – Trituradora tipo forrageira

Fig. 4 – Farelo casca de pequi.

Foram conﬁnados, durante 60 dias, 16 borregos mestiços da raça Santa Inês divididos nos seguintes tratamentos:
T0: Sem a inclusão de farelo de casca de pequi; T1: 15% farelo de casca de pequi (FCP); T2: 30% de farelo de casca de
pequi e; T3: 45% de farelo de pequi na dieta. Os borregos foram conﬁnados em baias cobertas, com piso de concreto,
cocho e bebedouros, sendo distribuídos quatro animais por baia (tratamento).
A dieta foi balanceada segundo o AFRC (1993), para atender a exigência nutricional dos borregos para ganhos de
200 g/dia (quadro – 1). Os animais passaram por um período de adaptação de quinze dias ao conﬁnamento antes de
iniciar as avaliações experimentais. O reajuste da dieta foi feito a cada 15 dias, de acordo com o consumo de matéria
seca dos lotes e o peso dos borregos. A dieta composta por silagem de sorgo, farelo de milho, farelo de soja, ureia, sal
mineralizado para ovinos, fosfato bicalcico e calcário calcígeno.
Quadro 1 - Composição da ração
TRATAMENTOS
ALIMENTOS

0

15

30

45

CONCENTRADO

%Matéria Natural

Milho

67,00

52,00

37,00

21,00

Farelo de soja

21,00

21,00

21,00

22,00

Casca de Pequi

0,00

15,00

30,00

45,00

Uréia

1,50

1,50

1,50

1,50

Sal mineral para ovinos

1,50

1,50

1,50

1,50

Calcáreo calcítico

4,20

4,20

4,20

4,20

Fosfato Bicálcico

4,80

4,80

4,80

4,80
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise bromatológica do farelo da casca de pequi (quadro - 2), na maioria dos constituintes, observou-se uma
composição semelhante às análises feitas em casca de frutos de outras regiões, apenas a proteína bruta apresentou
valor superior.
O fracionamento da casca e importante para reduzir o tempo de secagem, ação importante no processo, pois
as casca de pequi tem uma característica de absorve a umidade muito rápido. Observou-se também que a casca deve
ser retida do fruto e exposta ao sol, no mesmo dia que o fruto cai da árvore, pois o mesmo apodrece muito rápido.
A média de ganho de peso em Kg foram 6,150; 6,837; 4,320 e 4,942 para os tratamentos 1, 2, 3 e 4 respectivamente.
Embora o tratamento 2 (15%) tenha apresentado resultado superior aos demais. Não houve diferencia estatísticas
(p>0,05) entre os tratamento. O ganho de pesos dos animais apresentou a variação de 2,200 a 9,800Kg.
Quadro – 2. Composição bromatologica do farelo da casca de pequi.
Ingredientes (%)
Composição
Umidade
11,5
Proteína bruta
6,6
Extrato etéreo
0,6
Febra bruta
16,1
Material mineral
3,0
Cálcio
0,16
Fósforo
0,10
FDN
18,6
FDA
28,1
NDT
63,5
A quantidade média de ração refugada foi de 0,109 Kg de MS/dia. A maior quantidade de sobras foi observada
na dieta com maior participação do farelo de casca de pequi (45%), 0,222 Kg MS/dia.
Tabela 1: Ganho de peso (Kg) dos borregos e níveis de inclusão da FCP na dieta.
Níveis de inclusões de FCP nas dietas dos borregos
0%
15%
30%
45%
Peso inicial
21.092
19.945
22.160
21.990
Peso ﬁnal
27.242
26.782
26.480
26.932
GPM
06.150ª
06.837a
04.320a
04.942ª
Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si (p>0,05).

CONCLUSÃO
O farelo da casca de pequi pode ser utilizado na alimentação de borregos em conﬁnamento com inclusão de até
45% em substituição ao milho.
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INTRODUÇÃO

O homem vem fazendo um uso indiscriminado e sem controle dos recursos hídricos, sem fazer um devido
planejamento, uma ação desse tipo pode comprometer tanto a qualidade quanto a quantidade deste bem natural e
de direito de todos.
De acordo com Braga et al. (2005), o homem utiliza a água para os mais diversos ﬁns, entre os principais usos da
água podemos citar, o abastecimento doméstico e industrial, a irrigação, a dessedentação de animais, a aquicultura,
a preservação da ﬂora e da fauna, a recreação e o lazer, a harmonia paisagística, a geração de energia elétrica, a
navegação e a diluição e transporte de despejos. Água é um dos recursos naturais mais utilizados. É fundamental
para a existência e a manutenção da vida e, para isso, deve estar presente no ambiente em quantidade e qualidade
apropriadas.
A unidade territorial de gestão de recursos hídricos é a bacia hidrográﬁca, é instituída pela Lei nº 9.433, de
8 de janeiro de 1997 que trata do gerenciamento dos recursos hídricos. Segundo Kobiyama, Mota & Corseuil(2009)
bacia hidrográﬁca é uma área drenada que compreende todas as nascentes de um rio principal e de seus aﬂuentes,
juntamente com a área ao redor desses rios.
Portanto as diferentes atividades desenvolvidas em uma bacia podem inﬂuenciar de maneira direta e indireta
toda a unidade. De acordo com Odum (1988), a bacia hidrográﬁca pode ser vista como um sistema aberto, cujo
funcionamento e estabilidade relativa reﬂetem as taxas de inﬂuxo e os ciclos de energia, da água e de matérias ao
longo do tempo.
A Política Nacional de Recursos Hídricos estabeleceu instrumentos de gestão dos recursos hídricos, para que
o direito de uso da água seja garantido para todos em relação à quantidade e qualidade, minimizando os diversos
problemas em relação ao uso. A outorga é um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos pelo qual o
poder público autoriza o usuário, sob condições preestabelecidas, a utilizar ou realizar interferências hidráulicas nos
recursos hídricos necessários a sua atividade, garantindo o direito de acesso a esse recurso.
De acordo com o artigo 12º da Lei Federal nº 9.433/97, estão sujeitos à outorga:
•

Derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo d’água para consumo ﬁnal, inclusive
abastecimento público, ou insumo de processo produtivo;
• Extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo ﬁnal ou insumo de processo produtivo;
• Lançamentos em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o
ﬁm de sua diluição, transporte ou disposição ﬁnal;
• Uso de recursos hídricos com ﬁns de aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; Outros usos que alterem
o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água.
Segundo o decreto estadual nº 2.432 de 06/2005 que regulamenta a outorga do direito de uso de recursos
hídricos de que dispõem os artigos 8º, 9º e 10º da Lei 1.307, de 22 de março de 2002. No artigo 14 º os usos que
independem de outorga os usos considerados insigniﬁcantes, cujas captações e derivações de águas superﬁciais e ou
subterrâneas, demandem até 1,0 litros por segundo ou 21,60 m3 por dia, desde que o somatório dos usos individuais,
no trecho, ou na bacia hidrográﬁca, não exceda 25% da vazão de referência para outorga.
Assim, frente ao exposto, a pesquisa propõe um levantamento e caracterização dos usuários de recursos hídricos
e as atividades agropecuárias por eles desenvolvidas, buscando conhecer a situação quanto às concessões de outorgas
e seus respectivos usos.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
Caracterizar os usuários de recursos hídricos e atividades agropecuárias irrigadas por eles desenvolvidas na
Bacia do Ribeirão São João.
•
•
•
•
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identiﬁcar os usuários de recursos hídricos da Bacia do Ribeirão São João;
Georreferenciar e mapear pontos de captação d’água na bacia;
Levantar junto ao Instituto Natureza do Tocantins – NATURATINS concessões de outorga de uso de água na
área de estudo;
Levantar as atividades agropecuárias irrigadas desenvolvidas na área da bacia;
Propor ações de sensibilização dos usuários de recursos hídricos visando o uso consciente desse recurso e a
regularização dos recursos captados.

MATERIAS E MÉTODOS
Área de estudo

A área de estudo e a bacia do Ribeirão São João que se encontra situado , segundo Dourado (2008), no retângulo
envolvente com as seguintes coordenadas UTM 8.841.334 – 8.857.337 Sul e 787.129 – 819.251 Oeste. Situa-se na
margem direita do reservatório da Usina Hidrelétrica Luis Eduardo Magalhães, Rio Tocantins, nos municípios de Palmas,
Porto Nacional e Monte do Carmo. O padrão de drenagem é dendrítico, a bacia apresenta-se com de 5ª ordem de
grandeza, sendo que o ribeirão principal possui o comprimento de 36,97 km e a rede de drenagem soma 392,32 km, o
que resulta numa densidade de drenagem de 0,743 km/km2. A sinuosidade do Ribeirão São João é baixa registrando o
valor de 1,11, já a angularidade dos tributários é baixa, apresentando também pequeno grau de controle.
Nesta bacia estão presentes três comunidades que são: Projeto de Assentamento São João, projeto de
Reassentamento Mariana e Prata.

Público alvo

O público alvo do projeto são os usuários de recursos hídricos da bacia do Ribeirão São João.

Levantamento Bibliográﬁco

Foram realizados levantamento de dados bibliográﬁcos para melhor compreensão dos temas diretamente
voltados à pesquisa em questão, como: documentos como decretos , portarias e projetos de lei complementar que
regulamentam outorga do direito de uso de recursos hídricos no estado, plano nacional e estadual de recursos hídricos,
bem como pesquisas desenvolvidas na area de estudo.

Levantamento dos aspectos legais

Para os estudos dos aspectos legais das atividades realizadas na bacia, foram realizados levantamento das
concessões outorgas de recursos hídricos junto ao Instituto Natureza do Tocantins – NATURATINS.
Foram disponibilizados os dados de concessões de outorgas dos anos de 2001 a 2012, estes dados foram
organizados em tabela, os dados assim dispostos facilitam o cruzamento com informações levantadas em campo.

Reconhecimento da área de estudo e dos usuários dos recursos hídricos e
levantamento de dados

Foram realizadas visitas a área para o conhecimento prévio, para contato com os presidentes das associações
das comunidades, através desses contatos buscarem parcerias
com os produtores rurais para estarem colaborando com o nosso projeto.
Foram realizadas duas visitas para reconhecimento de área, uma nos mês de Outubro de 2012 e outra em
Janeiro de 2013, estas foram realizadas pelos professores Joseano Carvalho Dourado e Thania Maria Fonseca Aires
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Dourado e pelos alunos, Juliana Silva de Oliveira, Danuza Costa Leite, Alexandre Giuliano Carrijo.
Através destas visitas pode-se sistematizar e planejar os levantamentos de dados em campo.
Após esta sistematização, foram realizadas visitas periódicas a ﬁm de levantamento de dados. Nestas visitas
foram visitados os pontos de captação de água e o uso, foram levantados a sua localização geográﬁca através de GPS
aparelho marca Garmin modelo CSx 76, alem do levantamento dos usos múltiplos da água, e registro fotográﬁco destes
locais. Foram coletados ainda, dados junto aos usuários, como: dados da propriedade, do proprietário, tributário,
vazão captada, ﬁnalidade de uso da água, cultura irrigada, área cultivada.
Segundo Eckhardt et al (2009) esses dados serão ser utilizados no momento de quantiﬁcar e classiﬁcar os
usuários, além de indicar os seus respectivos usos dos recursos hídricos, podendo auxiliar no momento de elaboração
do mapa de uso dos recursos hídricos.

Delimitação da área da Bacia Ribeirão São João e vetorização cursos d’água e
confecção de mapa de uso dos recursos hídricos

A imagem utilizado foi a do satélite LANDSAT 5, orbita/ponto 222/67, obtidas através de download gratuito do
site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais –INPE
Foi utilizado o software Quantum GIS 1.8.0 Lisboa , o download foi realizado no endereço http://www.qgis.
org/en/about-qgis/qgis-releases/149-qgis-18-release.html é disponibilizado de forma gratuita.Com esse software foi
realizado o realce de contraste da imagem de satélite para reconhecimento dos limites da bacia e de seus cursos d’água
para se tornar possível delimitação da bacia e vetorização rede de drenagem.
Após a vetorização foram inseridos os pontos de captação dos usuários cadastrados e usuários outorgados.
Finalizando com a confecção deste mapa ou carta imagem.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Levantamentos realizados por pesquisadores da UNITINS, através do Projeto São João (2009), convênio UNITINS/
PETROBRAS AMBIENTAL, registraram que captações de águas superﬁciais e subterrâneas estão espacialmente
distribuídas em toda área da Bacia do Ribeirão São João.
Dentre os usos múltiplos dos recursos hídricos observados na área da Bacia do Ribeirão São João, destaca-se o
abastecimento público (Projeto de Reassentamento Mariana), a irrigações por inundação e aspersão distribuídos ao
longo dos ribeirões, lazer (cachoeiras e corredeiras da Fazenda Vale do Vai-Quem-Quer), pesca artesanal, dessedentação
de animais e conservação da vida silvestre.(DOURADO 2008)

Usuários Outorgados

A partir do levantamento realizado junto a Coordenação do Setor de Outorga do Direito de Uso da Água do
Instituto de Natureza do Tocantins – NATURATINS os usuários que possuem outorga são os que constam na tabela 01.
Tabela 01 - Lista dos usuários de recursos hídricos outorgados pelo NATURATINS, para os anos de 2001 a 2012,
com usos, coordenadas de localização da fonte.
Coordenadas UTM
Va z ã o
Usuário

Uso

Município

ANO 2001
C o m u n i d a d e Granja
e Palmas
Evangélica Luterana Abatedouro de
de Palmas
Suínos

Latitude

Longitude

Cursos d’água

775816.29

8851414.54

Córrego
João

São 1 m3/h

759470.64

8855228.99

Córrego
João

são

C o m u n i d a d e Piscicultura
Evangélica Luterana
de São Paulo
Maria de Lourdes Irrigação
Cezar da Fonseca

Palmas

P o r t o 809130.20
Nacional

8845906.93

Córrego
Joãozinho

São

13,06
m3/h

Investco S/A

P o r t o
Nacional

8849704.48

Córrego
Joãozinho

São

0,49 m³/h

ANO 2002
Abastecimento
público
ANO 2003

810868.87
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3 7 , 7 3
m3/h

Almir
Lourenço

Valeriano

Irrigação

Palmas

808321.74

8850843.41

Córrego São 30,32m³/h
Joãozinho

Usuários cadastrados
Durante visitas de campo realizada à bacia do Ribeirão São João foi possível realizar o cadastro de usuários e
os seus respectivos usos, totalizando treze usuários, esse numero aparentemente pequeno de usuário se dá pelas
diﬁculdades de acesso em alguns locais de captação , se tornando assim impossibilitado o acesso a estes , sendo esses
pontos cadastrados apenas os que se fez possível o acesso , pois para realização deste cadastro como já foi citado
anteriormente era necessário se coletar as coordenadas do ponto de captação e o registro fotográﬁco do tipo de
exploração a área.Na tabela 02 são apresentados esses usuários bem como a existência ou não da outorga , direito de
uso da água.Apenas dois de treze usuários dos recursos hídricos cadastrados possuem outorga , apenas 16%.
2013.
Nº

Tabela 02 - Lista de usuários de recursos hídricos levantados na área da Bacia Ribeirão São João para o ano de

Usuário

1

Adriano

2

Almir
Valeriano
Lourenço

3

Anael Silva

4

Anir
Alencar

5
6
7

8

Antonio
Oliveira
Cerâmica
Betim
INVESTICO
S/A
Geraldo
Valeriano
Lourenço

9

João de
Deus

10

Lourival
Valeriano
Lourenço

Uso
Irrigação (murici,
banana, açaí e
cupuaçu )
Dessedentaçao
de animais(Aves
e suínos), uso
domestico.
Irrigação
(milho)
Barramento
Irrigação (Quiabo,
melancia,
abobrinha e
milho), uso
domestico.
Barramento
Irrigação (Quiabo,
melancia,
abobrinha e
milho), uso
domestico.
Dessendentação
de animais e
domestico.
Industrial
Abastecimento
público
Irrigação
(Pivô-central
250m)
(Milho)

Coordenadas UTM
Latitude

Longitude

Porto
Nacional

8848608.00

810049.00

Não

Palmas

8850843.41

808321.74

Sim

Porto
Nacional

8848324.25

809609.91

Não

Porto
Nacional

8846558.00

793238.00

Não

Palmas

8848145.00

794561.00

Não

Palmas

8850262.41

809339.49

Não

Porto
Nacional

8849704.48

810868.87

Sim

Palmas

8849894.00

808989.00

Não

Córrego
São
Joãozinho

Palmas

8844924.63

818101.26

Não

Córrego
São João

Palmas

8851955.92

811159.96

Não

Município

, uso domestico.

Irrigação,(pasto
rotacionado)
dessendentação
de animais, uso
domestico..
Irrigação (Abobora
,quiabo,Jiló,Pepino
Maxixe), uso
domestico..

Local
captação /
uso

Possui
Outorga

274

Córrego
São
Joãozinho
Córrego
São
Joãozinho
Córrego
São
Joãozinho

Córrego
Prata
Córrego
São João
Poço
artesiano
Córrego
São
Joãozinho

Córrego
São João

11
12
13

Luciano
Aires
Vai quem
quer
Valdo
Burgues Jerere

Dessendentação
de animais, uso
domestico..
Lazer
Lazer e
dessendentaçao
de animais

Pamas

8847826.43

809399.98

Não

Palmas

8849607.79

814098.10

Não

Porto
nacional

8847016.41

795448.58

Não

Corrego
São
Joãozinho
Córrego
São João
Córrego
Jerere

Usos múltiplos recursos hídricos

Os usos que mais se destacou na bacia segundo dados levantados são: com uma maior demanda de recursos
hídricos a irrigação, com um índice de cerca de 75 % , seguido do uso destinado a dessedentação de animais é para
ﬁns industriais com índices de 23,362% e 1,925 respectivamente , o que caracteriza a bacia com fortes atividades
agropecuárias. No gráﬁco 01 são expostos os principais usos levantados na bacia.
Gráﬁco 01- Usos recursos hídricos bacia.

Alem dos usos listados acima, ao longo da bacia também se pode detectar usos não consultivos que são
caracterizados pela não retirada da água de seu curso d’água , sendo apenas um veiculo de tal atividade , como por
exemplo os uso com a ﬁnalidade de lazer ,entretanto essa atividade pode estar alterando a qualidade dessa água ,
por isso deve ser realizado a gestão deste tipo de uso. Ao longo da bacia pode se perceber os diversos usos que lhe
são feitos de seus recursos hídricos, a caráter de ilustração a seguir registram-se barramentos, pontos de captação,
armazenamentos dentre outros.

Figura 01 - Barramento realizado no Ribeirão São João, Fazenda Bom Pastor, Município de Palmas – TO.
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Figura 02 – Cachoeira do Vale Vai Quem Quer Município de Palmas – TO.

Figura 03 - Estação abastecimento do Projeto Reassentamento Mariana município de Palmas-TO.

Figura 04 - Unidade de armazenamento de água do sistema de canalização da uma nascente na serra, Faz. Sr. Anael.
Palmas-TO.
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Figura 06- Barramento realizado no córrego Prata, Município de Porto Nacional – TO.

Figura 07- Ponto de captação para pivô-central no córrego São Joãozinho, Município de Palmas –TO.

Figura 08- Canalização e armazenamento água proveniente de nascente em serra, Município de Palmas-TO.
Caracterização da área da bacia e seus usuários
Segundo Dourado (2008) a bacia possui uma área de drenagem de 291, 4349 km2, com perímetro de 85,634 km.
É uma região de temperaturas em 26º C em media o ano todo as precipitações se concentram no período chuvoso,
compreendendo os meses de novembro à abril .
Como já foi citada essa bacia possui três comunidades: Projeto de Assentamento São João, projeto de
Reassentamento Mariana e Prata. Esse processo de ocupação humano gera impactos ambientais ao meio ambiente.
De acordo com a resolução CONAMA nº 001 de 1986 art. 1o, deﬁne como impacto ambiental “qualquer alteração das
propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia
resultante das atividades humanas”.
Segundo Ferreira et al. (2009) a ocupação causa impactos para o meio ambiente como: a abertura de estradas
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em locais indevidos, a degradação dos leitos dos rios pela pratica inadequada da agricultura, bem como a alteração do
ambiente como um todo.
Na área da bacia foram veriﬁcados diversas atividades antrópicas, que estão inﬂuenciando de forma negativa
no sistema hídrico dessa bacia, entre estes podemos destacar a remoção da cobertura vegetal nas margens dos cursos
d’água em uma faixa inferior ao que é permitido pela legislação, isso se deve ao fato do solo próximo a margem
dos rios possuírem condições favoráveis para o desenvolvimento das plantas, alem de estarem na maioria das vezes
economizando no projeto de irrigação. Um resultado negativo desta ação é a instalação de processos erosivso e o
assoreamento dos corpos d’água, bem como, a possível alteração da qualidade da água, em decorrência do uso de
agroquímicos em áreas próximas aos cursos d’água. Nas ﬁguras 09 e 10 podem ser obsevados tais problemas descritos.
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Figura 09- Margem de córrego sem cobertura vegetal adequada , mostrando assim as consequências :erosão , assoreamento.

Figura 10- Mostra a pastagem avançando as margens do curso d’água à menos de 3 metros.
A principal característica dos usuários de recursos hídricos da bacia do Ribeirão São João está ligada diretamente
as atividades econômicas por eles desenvolvidas, que em sua grande maioria são atividades agropecuárias, destacadose o uso da água na irrigação , dessedentaçao animal.
A partir dos dados levantados observou-se que todos os usuários cadastrados tem a posse das terras, esses
usuários podem ser classiﬁcados em grandes, médios e pequenos produtores. No que se refere aos produtores do
Projeto de Assentamento São João, assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária, já nos dois projetos de
reassentamentos, implantados em função da construção e formação do reservatório da UHE- Luis Eduardo Magalhães
(UHE - LAJEADO), estes podem ser classiﬁcados como médios ou pequenos.
Os produtores entrevistados relataram problemas relacionados à falta de assistência técnica, a escassa
disponibilidade e a aplicação de tecnologia em suas produções, essa problemática tem gerado consequências ao meio
ambiente e ao homem, dentre as ações danosas podem citar o uso indiscriminado de agroquímicos , bem como, o
manejo inadequado do solo.
Este estudo permitiu ainda, identiﬁcar as principais culturas e criações veriﬁcadas na área da bacia do Ribeirão
São João, lhes atribuindo a condição de grandes produtores de olerículas e frutíferas, alem da cultura do milho verde.
Quanto à criação de animais foi veriﬁcado a criação de aves e suínos, caprinos, ovinos e bovinos.
A maioria da produção da bacia e escoada através de atravessadores, essa produção abastece parte da demanda
das cidades de Palmas e Porto Nacional.
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Pode ser observado através da ﬁgura 11 a distribuição dos usuários ao decorrer da bacia , bem como a
rede de drenagem da mesma , estes usuários estão classiﬁcados em usuários outorgados e não outorgados.

Figura 11- carta imagem da bacia Ribeirão São João.
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CONCLUSÕES
1.Dentre os usos dos recursos hídricos na bacia do ribeirão São João, os que mais se destacam são: irrigação ,
dessedentação de animais , industrial e o uso domestico.
2. As principais culturas irrigadas pelos produtores são: abóbora abobrinha, açaí, banana, cupuaçu, melancia,
milho, murici e quiabo.
3.Quanto a criação de animais são veriﬁcados: a criação de aves e suínos, caprinos, ovinos e bovinos.
4.Veriﬁca-se ainda, que a dessedentação de animais ocorre ao longo de praticamente toda rede de drenagem,
sem um controle de acesso o que colaborado para a degradação das margens dos ribeirões e suas vertentes.
5.A análise dos dados levantados nos permite concluir que apesar do grande número de produtores rurais
encontrados na área da Bacia do Ribeirão São João, que utilizam da técnica de irrigação e em quantidades signiﬁcantes
de recursos hídricos, destes, poucos produtores possuem concessões de outorgas para os diversos usos destes recursos.
6.Registra-se também a existência de muitos usos, independe da concessão de outorga, por ser considerado de
uso insigniﬁcante, de acordo com o estabelecido pela Política Estadual de Recursos Hídricos, mas que de acordo com a
política nacional, precisam ser cadastrados, para se ter um melhor gestão dos recursos hídricos.
7. Como instrumentos de gestão, segundo a Política Nacional de Recursos Hídricos tem-se: plano estadual
de recursos hídricos, aonde prevê ações da gestão para a área da bacia ;o enquadramento dos corpos de água em
classes, segundo os usos preponderantes dos mesmos; a cobrança pelo uso dos recursos hídricos;a outorga do direito
de uso dos recursos hídricos; e sistema de Informações sobre Recursos Hídricos . Diante a exposição de todos estes
instrumentos, poucos destes são praticados nesta bacia , como se pode notar a quantidade de usuários outorgados é
muito pequeno ,alem da inexistência de um sistema aonde se tenha informações diversas sobre essa bacia , portanto
pode-se concluir que apesar da importância deste recursos , a gestão na bacia está sendo realizada de forma
ineﬁciente , uma vez que não são usados os instrumentos disponíveis de gestão de forma satisfatória .
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1

INTRODUÇÃO
O Estado do Tocantins está vivenciando um processo de desenvolvimento socioeconômico acelerado nestes
últimos anos, isso vem ocorrendo devido o Estado apresentar grande parte de seu território ainda inexplorado,
incentivar a produção de commodities agrícolas e minerais, e estar localizado em uma região hidrográﬁca com grande
disponibilidade hídrica. A Região Hidrográﬁca da Bacia dos Rios Tocantins e Araguaia é considerada estratégica no que
diz respeito a gestão dos recursos hídricos no âmbito nacional.
O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Tocantins (PERH-TO), tem como premissa garantir água
em quantidade e qualidade para as atuais e futuras gerações, aos mais diversos usos. Um dos focos do PERH-TO é o
controle da erosão do solo e o assoreamento dos recursos hídricos, sendo esta questão também pauta de preocupação
recorrente dos setores produtivos rurais com o problema da erosão, bem como seu efeito direto no processo de
assoreamento de reservatórios.
De acordo com Paiva et. al (2000) o conhecimento do aporte de sedimentos em bacias hidrográﬁcas é
extremamente importante no planejamento e gestão dos recursos hídricos, uma vez que a erosão, o transporte e a
deposição de sedimentos são processos naturais que podem sofrer desequilíbrio com a ação do homem. No entanto,
a capacidade e a forma de transporte dos sedimentos erodidos se constituem em processos não muito simples de
serem analisados, pois as partículas sólidas estão sob inﬂuência de varias forças atuante, como a resistência de atrito,
a força de gravidade, a dinâmica do escoamento, além deste transporte depender também da forma, tamanho e peso
da partícula.
Este sub-projeto de pesquisa enquadra-se num projeto desenvolvido pelo Núcleo Estadual de Meteorologia e
Recursos Hídricos (NEMET-RH), referente ao monitoramento hidrossedimentométrico do rio Tocantins e seus aﬂuentes
na área de inﬂuência da UHE Estreito, sendo um dos seus objetivos quantiﬁcar os sedimentos transportados. Neste
contexto, propõem-se como foco deste estudo o transporte de sedimentos do rio Manuel Alves Grande, aﬂuente da
margem direita do rio Tocantins.
Conforme Paiva (2001) a carga total de sedimentos transportados em rios é dividida em três partes, sendo elas a
descarga de sedimentos por arraste de fundo, descarga de sedimentos em suspensão proveniente do leito e descarga
de sedimentos em suspensão proveniente da bacia. As medições de sedimentos podem ser realizadas por métodos
diretos e indiretos, no entanto medições diretas da carga de sedimentos são difíceis se executar nos rios brasileiros.
Os métodos mais utilizados para determinação da descarga de sedimentos no Brasil é o Método Simpliﬁcado de Colby
(1957) e o Método Modiﬁcado de Einstein (1955), este último é mais trabalhoso, uma vez que exige amostragem e
análises granulométricas do sedimento em suspensão e do leito.
O uso do Método Simpliﬁcado de Colby não deve ser feito indiscriminadamente, sem um estudo adequado
de sua aplicabilidade. Convém que parte das medições, no mínimo 10%, sejam realizadas com uso de um método
conﬁável, como por exemplo o Método Modiﬁcado de Einstein, para possibilitar calibragem e correções nos valores
calculados pelo método de Colby (Carvalho et al., 2000). Desta forma propõem-se aplicar os dois métodos supracitados
para avaliar a descarga sólida total transportada pelo rio Manoel Alves Grande, a ﬁm de comparar os resultados e
analisar a conﬁabilidade e viabilidade dos mesmos.
1
Estudante do Curso de Engenharia Agronômica da Fundação Universidade do Tocantins/UNITINS.
2
Professor do Curso de Engenharia Agronômica da Fundação Universidade do Tocantins/UNITINS.
3
Estudante do Curso de Engenharia Agronômica da Fundação Universidade do Tocantins/UNITINS.
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MATERIAL E MÉTODOS
O Rio Manoel Alves Grande nasce na Chapada das Mangabeiras, divisa dos estados do Tocantins e Maranhão
(ﬁgura 01), seus principais aﬂuentes são: pela margem direita, o Rio Sereno e pela margem esquerda o Rio Vermelho
caracterizando assim sua potamograﬁa. É aﬂuente direto do rio Tocantins, a sua posição em relação à rede Hidrométrica
da ANA ( Agencia Nacional de Águas) e da UHE Estreito esta localizada entre as estações de Itacajá – TO e Farinha – MA.
A estação de monitoramento hidrossedimentológico da sub-bacia do Rio Manoel Alves Grande é a EHS Goiatins,
localizada no município de Goiatins, com latitude 7º42’30,81”S, longitude 47º18’39,22’W, altitude igual a 169,724 m e
código de rastreio na ANA n. 23249000.

Figura 01. Localização da EHS Goiatins.

Fonte: NEMET-RH

A sub-bacia do Rio Manoel Alves Grande possui uma área incremental de 10.157,67 km2 e perímetro de 551,21
km. O comprimento do rio principal é de 234,87 km. A densidade de drenagem é de 1,13 km/km2, indicando dessa
forma que a sub-bacia possui baixa densidade de drenagem – como classiﬁca Christofoletti (1969) as bacias com
valores menores que 7,5 km/km2.
A sub-bacia do Rio Manoel Alves Grande é composta por 96,08% de vegetação nativa (cerrado e mata ciliar),
3,25% de atividades agrícolas, 0,56% de atividades agropecuárias, 0,10% de corpos hídricos e 0,01% de áreas urbanas
ate o ano de 2010.
As análises sedimentométricas foram realizadas no Laboratório de Hidrologia da UNITINS junto com o técnico
responsável. A concentração e a granulometria do material em suspensão das amostras de campo referente ao Rio
Manuel Alves Grande consideradas, foram analisadas pelo método de ﬁltração descrito por Carvalho (2008). Já as
análises do sedimento coletado no leito foram feitas pelo método de peneiramento e pipetagem descritos por Carvalho
(2008).

Procedimentos Iniciais

O laboratorista recebe as amostras, conferindo todo o material a partir de listas apropriadas preenchidas no
campo com informações hidráulicas, veriﬁca no momento, se todas as garrafas, recipientes, amostras em geral estão
adequadamente etiquetadas e bem acondicionadas, sem problemas de perda da solução água-sedimento.
Recebidas as amostras do campo, o primeiro cuidado é determinar o peso da amostra contida em cada garrafa. A
obtenção desse peso líquido se faz por simples diferença de pesagem das garrafas, realizadas antes de esvaziá-las e após
esvaziá-las, estando elas devidamente lavadas. Deve se reduzir do peso assim determinado, aquele correspondente ao
sulfato de cobre, se tiver sido adicionado em campo.
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A determinação dos sólidos totais solúveis foi feita com o uso do condutivimetro Tec-4MP após a homogeneização
da amostra contida no recipiente, obtendo a leitura direta no condutivimetro.
A determinação de resíduos sedimentáveis foi feita pelo método do Cone de Imhoﬀ (NBR 10561/1988), que
baseia-se na sedimentção de sólidos em suspenção por ação da gravidade.
Despeja-se 1000 ml da amostra no cone de Imhoﬀ deixando sedimentar durante 45 minutos. Após os 45 minutos
passa vagarosamente um bastão de vidro junto à parede interna do cone, tendo sempre o cuidado para não causar
ondulação na água, resultando na suspenção do sedimento já decantado. Após 15 minutos é realizado a leitura (ﬁgura
02).

Figura 02. Leitura de sólidos sedimentáveis.

Método de Filtração

Para a realização da analises por este método é necessário preparar os ﬁltros a serem usados.
Inicialmente os ﬁltros vão para a muﬂa onde serão Calcinados a uma temperatura de 550º C por 20 minutos em
uma capsula de porcelana; após a calcinação retira as cápsulas com os ﬁltros e coloca no dessecador para esfriar; pesa
os ﬁltros e anota em um caderno, o nº de cada um e o peso correspondente (P0); deixa no dessecador até o momento
de serem usados.

• Procedimento

Homogeniza a amostra e adiciona 1000 ml em uma proveta graduada para medir o volume ﬁltrado (anotar
no caderno); adiciona gradativamente a amostra no cadinho já instalado no kitazato mais a bomba de vácuo para
realizar a ﬁltração; seca o ﬁltro em uma estufa a 105º C durante duas horas e logo após retira e coloca para esfriar
no dessecador; pesa o ﬁltro para obter (P1); submeter os ﬁltros a ignição em muﬂa a 550º C por 20 minutos, assim
obtém-se o resultado da matéria inorgânica que são as cinzas; deixar o ﬁltro no dessecador para esfriar e após realiza
a pesagem.

• Calculo
Sólidos totais (SST mg/L) = (P1-P0).1000
Va
Sólidos Fixos (SSF mg/L) = (P2-P0).1000
Va
Matéria orgânica (SSV mg/L) = SST-SSF
P0 = peso do ﬁltro preparado.
P1 = peso do ﬁltro mais amostra.
P2 = peso do ﬁltro mais amostra após a muﬂa.
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Va = volume da amostra ﬁltrada.

Método do peneiramento

A análise do sedimento coletado no leito é feito pelo método do peneiramento. O método do peneiramento
utiliza uma série de peneiras de malhas padronizadas, sendo a mais comum a série de Tyler. São empilhadas, estando
a peneira de maior diâmetro de malha no topo, e a de menor, no fundo, todas acopladas para um recipiente ﬁnal que
recebe os ﬁnos da última peneira. Existem séries de peneiras de tamanhos diversos cujo uso é função da quantidade
de sedimento disponível para a análise. A granulometria do material mais ﬁno que a peneira de menor diâmetro de
malha será analisado pelo método de pipetagem descrito por Carvalho (2008).

Determinação da descarga sólida

O valor da descarga sólida em suspensão foi obtido através do cálculo da descarga sólida medida (Qsm). Após
a obtenção dos valores das análises, a concentração de sedimentos em suspensão do Rio Manoel Alves Grande foi
submetida à aplicação do método simpliﬁcado de Colby (1957) segundo Paiva (1988). Para a estimativa da descarga da
zona não amostrada e da descarga de leito, foi utilizado o mesmo método segundo Carvalho (2001).
Desta forma tem-se a seguinte equação para a descarga sólida em suspensão:
Qsm = 0,0864Q.Cs
Equação 01
Onde:
Qsm = Descarga sólida medida (ton/dia);
0,0864 = Constante de correção de unidades;
Q = Vazão (m³ s-1);
Cs = Concentração de sedimentos em suspensão (mg L-1).
A descarga sólida da zona não amostrada foi dada pela equação abaixo:
Qnm = qnm B K
Equação 02
Onde:
qnm = Descarga sólida não medida, por unidade de largura;
B = Largura da superfície do canal (m);
K = Fator de correção.
Sendo que a descarga sólida não medida, por unidade de largura (Qnm), foi dada pela equação:
qnm = antilog [3,432 log V + 1,6004]
Equação 03
Onde:
3,432 = Constante obtida a partir de ensaios empíricos;
V = Velocidade média do escoamento (m s-1).
1,6004 = Constante obtida a partir de ensaios empíricos.
O fator de correção (K) foi obtido pela equação:
K = antilog [0,4732 log e + 0,0753]
Equação 04
Onde:
0,4732 = Constante obtida a partir de ensaios empíricos;
e = Razão de eﬁciência.
0,0753 = Constante obtida a partir de ensaios empíricos.
A descarga sólida total (Qst) é calculada pela soma da descarga sólida medida (Qsm) com a descarga sólida não
medida (Qnm):
Qst = Qsm + Qnm
Equação 05
Calculou-se a produção especíﬁca de sedimentos (Ps em t dia-1 km-2) da EHS Goiatins através da divisão da
descarga sólida total do dia pela sua área incremental.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A escolha do método de ﬁltração nas amostras provenientes do Manuel Alves Grande para a determinação da
concentração de sólidos em suspensão é em função de que a execução deste método necessite de uma concentração
relativamente baixa de sólidos suspensos, além de necessitar de uma menor quantidade de amostra a ser coletada, e
se adequar ao horário de funcionamento e a estrutura do laboratório de hidrologia do CCA, por ser um método mais
rápido em comparação com os demais.
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A partir das análises realizadas no laboratório não foi possível à aplicação do método Modiﬁcado de Einstein
(1995), que necessita do valor de granulometria de sedimentos suspensos que é encontrado com o método de analise
pelo tubo de remoção pela base, descrito por Carvalho (2008). A aplicação do Método do Tubo de Remoção pela Base
não foi feito devido à quantidade de água coletada não ser suﬁciente para a realização de dois métodos de analises.
A partir das análises realizadas e aplicação do método simpliﬁcado de Colby (1957) segundo Paiva (1988), foram
obtidos os resultados da tabela 01, referente às campanhas de monitoramento realizadas entre os meses de janeiro de
2012 a janeiro de 2013, apresentando os valores de descarga sólida total entre 112,809 a 3.225,34 t dia-1.
Como podemos observar na tabela 01 o mês que obteve a maior descarga sólida total (Qs) foi o de fevereiro de
2012 com a descarga de 3.225,34 t dia-1, mesmo não tendo a maior cota, ele obteve maior descarga sólida total, devido
sua concentração de sedimentos em suspensão (Css) ser a maior, com o valor de 60,40 mg L-1 .
O mês de agosto apresentou o menor valor de nível d’água (h), concentração de sedimentos em suspensão
(Css) e descarga sólido total (Qs), devido o mês esta compreendido em um período de seca na região.
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3,20

319,77

262,82

1,216

77,00

3,41

83,82

3,135

42,29

1.168,40

1.804,47

2.972,86

0,297

h (m)

Q (m3 s-1)

A (m2)

V média (m s-1)

L (m)

P (m)

X (m)

Rh (m)

Css (mg L-1)

Qsm (t dia-1)*

Qsnm (t dia-1)*

Qs (t dia-1)*

Ps.(t dia-1 km -2)*

0,322

3.225,34

1.859,02

1.366,32

60,40

2,82

79,12

3,06

73,00

1,173

223,16

261,82

2,61

38
Fev/12

0,304

3.039,55

1.882,31

1.157,25

43,09

3,03

82,60

3,30

76,00

1,240

250,78

310,84

2,91

39
Mar/12

0,136

1.363,50

820,23

443,27

30,39

2,06

80,36

2,18

76,00

1,019

165,61

168,82

1,82

40
Abr/12

0,038

381,12

241,31

139,81

18,00

1,86

58,66

1,73

55,20

0,737

109,10

89,90

1,33

41
Mai/12

0,011

112,809

96,324

16,485

4,0

1,46

70,06

1,53

67,0

0,588

102,43

60,253

0,92

42
Ago/12

0,015

155,475

124,38

31,095

5,21

1,49

70,14

1,57

67,0

0,658

105,04

69,080

1,04

43
Out/12

0,111

1.119,724

689,061

430,663

22,07

2,59

77,12

2,81

71,50

1,127

200,33

225,851

2,34

44
Nov/12

0,092

921,194

573,574

347,620

21,6

2,43

74,24

2,62

69,0

1,029

180,96

186,268

2,05

45
Dez/12

0,104

1041,492

432,541

608,951

31,84

2,72

77,40

2,95

71,50

1,050

210,90

221,381

2,42

46
Jan/13

0,143

1433,306

852,322

570,9864

27,889

2,3595

75,352

2,516

70,32

0,9837

181,113

191,3983

2,064

Média

* Legenda: h (nível d’água), Q (descarga líquida total), A (área molhada), Vmédia (velocidade média da corrente), L (largura da seção transversal
do rio), P (profundidade média na seção transversal), X (perímetro molhado), Rh (raio hidráulico), Css (concentração de sedimentos em suspensão), Qsm
(descarga sólida medida), Qsnm (descarga sólida não medida), Qs (descarga sólida total), Ps (produção de sedimentos especíﬁca). *Considerou-se no cálculo
da produção de sedimentos especíﬁca a área de drenagem da bacia do rio Manoel Alves Grande a partir do ponto de monitoramento (10.000,33 Km2 ).
Fonte: Dados da pesquisa (NEMET-RH).

Tabela 01- Resultados das medições realizadas na EHS Goiatins.

37
Jan/12

Medição
mês/ano

Os valores de concentração de sedimentos em suspensão (Css) encontrados nas campanhas são considerados
por Lima et al. (2002) como muito baixo, pois a sua media de 27,899 mg L-1 se encontra abaixo de 50 mg L-1. Os
autores classiﬁcaram os corpos hídricos de acordo com a concentração de sedimentos em suspensão presentes em
uma determinada seção de controle, conforme demonstra a Tabela 02.

Tabela 02. Classiﬁcação dos mananciais em função da concentração de sedimentos em suspensão.
Classiﬁcação

Concentração de sedimentos em suspensão (mg L-1)

Muito Baixa

< 50

Baixa

50 – 100

Moderada

100 – 150

Alta

150 – 300

Muito Alta

> 300

Fonte: Lima et al (2002).
Com as 10 medições de vazão consideradas neste trabalho, elaborou-se a curva chave de vazão (Gráﬁco 01),
que apesar de um pequeno numero de medições, apresentou boa precisão, nota-se que tal resultado no coeﬁciente
de determinação obtido, que é R2= 0,9896. As medições apresentaram resultados coerentes, com boa relação cota x
vazão, possibilitando a obtenção de uma relação estatística satisfatória.

Gráﬁco 01. Curva-chave de vazão do Rio Manoel Alves Grande.
O Gráﬁco 02 mostra a curva chave de sedimentos e a dispersão dos dados em relação a curva. Nota-se que R² =
0,94 indica uma boa correlação apesar de que os métodos aqui utilizados para obtenção das descargas sólidas também
se baseiam em estimativas. A equação da curva chave de sedimentos teve y = 0,0563x1,89.

Gráﬁco 02. Curva chave de sedimentos EHS Goiatins.
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A tabela 03 apresenta os resultados de granulometria de sedimentos de fundo da UHS Goiatins, nota-se que a
classe textural predominante é areia media com o percentual na faixa de 68,26%.
Tabela 03. Resultados de granulometria de sedimentos de fundo da UHS Goiatins
Campanhas

jan/12

fev/12

mar/12

abr/12

mai/12

ago/12

out/12

nov/12

dez/12

jan/13

MÉDIA

Seixos/Grânulos

0,76

0,58

0,83

0,16

0,1

2,19

1,12

2,22

1,42

2,35

0,75

Areia Muito Grossa

2,02

2,81

1,9

0,35

0,47

0,28

2,01

2,7

1,87

1,02

1,48

Areia Grossa

50,92

50,08

42,27

13,11

12,67

10,36

11,36

9,59

11,72

12,5

26,25

Areia Média

43,96

45,81

53,68

83,87

81,49

83,6

81,68

81,2

80,57

80,23

68,26

Areia Fina

2,09

0,51

1,17

2,28

4,88

2,58

3,06

4

3,75

1,92

2,81

Areia Muito Fina

0,02

0,02

0,03

0,03

0,2

0,83

0,6

0,25

0,51

1,82

0,22

Silte

0,18

0,14

0,01

0,16

0,15

0,11

0,09

0,08

0,11

0,1

0,10

Argila

0,04

0,02

0

0,03

0,04

0,03

0,01

0,02

0,02

0,04

0,02

Matéria Orgânica

0,01

0,03

0,11

0,03

0,06

0,04

0,07

0,04

0,03

0,02

0,14

Fonte: NEMET-RH

CONCLUSÕES
1. Este relatório ﬁnal apresenta os resultados obtidos nas 10 campanhas de medição de vazão e de sedimentos
realizadas na EHS Goiatins entre o período de janeiro de 2012 a janeiro de 2013 na área de inﬂuência da UHE Estreito
referente ao Programa de Monitoramento Hidrossedimentométrico e de Vazões dos Tributários da UHE Estreito. Os
resultados encontrados neste relatório evidenciam a sazonalidade da região, uma vez que as descargas líquidas e
sólidas abrangeram períodos secos e chuvosos, bem como vazões máximas, médias e mínimas.
2. A maior vazão encontrada durante este período de monitoramento no Rio Manoel Alves Grande junto com dados
obtidos no NEMET-RH foi de 319,77 m³ s-¹, obtida em janeiro de 2012 e a cota do nível da água media 3,20 m. A maior
descarga sólida total foi 3.225,34 t dia-1, referente ao mês de fevereiro de 2012.
3. A curva-chave de vazão determinada para o Rio Manoel Alves Grande apresentou resultados satisfatórios, uma vez
que foi possível observar uma boa correlação entre a cota e a vazão.
4. Apesar da conﬁabilidade veriﬁcada da curva-chave de sedimentos obtida neste trabalho, é preciso ajustá-la
periodicamente. Isto porque a ocupação do solo, a descarga de eﬂuentes, o desmatamento, e outros fatores que
interferem na produção de sedimentos na região, são variáveis ao longo do tempo, o que pode alterar os dados da
curva-chave de sedimentos.
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INTRODUÇÃO
A própolis apresenta propriedades bem distintas e é conhecida pelas suas propriedades desde muitos anos atrás.
Também chamada de “cola das abelhas”, é o produto ﬁnal de uma mistura de gomas, resinas e bálsamos de diversas
fontes vegetais, utilizada pelas abelhas para realizar a limpeza e proteção da colmeia. Dentre as diferentes atividades
atribuídas à própolis temos: antibacteriana, antifúngica, antiviral, anti-inﬂamatória, citostática e imunoestimulante
(DOS SANTOS et al., 2003; PACKER et al., 2007).
De composição variada os ﬂavonóides são os constituintes que merecem destaque, pois são apontados como
responsáveis pelas ações anti-inﬂamatória, antimicrobiana e, em especial pela antifúngica, porém cerca de 13% de
todas as substâncias encontradas na própolis ainda são desconhecidas (LONGHINI et. al., 2007).
Acredita-se que em áreas tropicais do planeta a amplitude das atividades biológicas da própolis sejam maiores,
isso ocorre em função da diversidade vegetal encontrada nas áreas de clima quente. Devido à grande diversidade da
ﬂora brasileira, as própolis do Brasil puderam ser agrupadas em 12 grupos distintos, de acordo com a composição
química e atividades biológicas (SAWAYA et al., 2004; CABRAL et al., 2009).
De acordo com Silva et al.(2006) de forma geral, a composição da própolis inclui 55% de resinas e bálsamos, 30%
de cera, 10% de pólen e metabólitos secundários, incluindo ﬂavonóides, ácidos fenólicos, além de minerais
A própolis apresenta uma composição variada, sofre inﬂuência do clima e vegetação e do local e espécie da
abelha produtora. Sua viabilidade farmacológica tem despertado o interesse de muitos pesquisadores. Variáveis como
clima e vegetação inﬂuenciam a composição da própolis, em função dessa particularidade, o estudo da própolis se
faz tão importante, pois tem como função avaliar as características da própolis coletada na região, produzindo uma
literatura sobre a própolis da zona de transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônica também chamada região
ecotonal, região esse que compreende boa parte do território do estado do Tocantins.

OBJETIVOS
•
•
•

Analisar a atividade antibacteriana e antifúngica da própolis produzida no estado do Tocantins (TO), utilizando
a técnica de difusão em disco;
Comparar os resultados com antibióticos e antifúngicos de uso comum;
Veriﬁcar se a atividade da própolis é distinta das demais regiões, visto que o Estado do Tocantins encontra-se
em uma área de transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônica.

MATERIAL E MÉTODOS
As amostras de própolis foram coletadas em regiões produtoras do Tocantins, pelos apicultores vinculados
ao projeto “APICULTURA COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO
TOCANTINS” coordenado pelo professor Dr. Claudio Henrique Clemente Fernandes, aprovado e ﬁnanciado pelo CNPq.
As coletas foram realizadas respeitando as condições de higiene necessárias para evitar a contaminação do produto
e em seguida encaminhadas para os laboratórios de Botânica e Microbiologia do Instituto Tocantinense Presidente
Antônio Carlos (ITPAC). As amostras de diferentes locais foram pesadas em balança eletrônica, enumeradas de 1 a 23
e armazenadas sob refrigeração até a preparação do extrato, as amostras de própolis de cada região estão listadas
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na tabela abaixo, receberam um número de identiﬁcação para facilitar o procedimento, nesta etapa 23 amostras de
própolis foram testadas.
Tabela 1: Descrição dos locais e número de amostra correspondente
Local
Amostra
Entre Rios *
1
Entre Rios (CPI)
2
Pov. Caju Manso *
3
Pov. Caju Manso (CPI)
4
Miracema *
5
Miracema (CPI)
6
PA Ventura *
7
PA Ventura (CPI)
8
Nova Olinda (CPI)
9
Aragominas (CPI)
10
11
Palmas (CPI)
12
Nova Olinda (CPI)
13
Nova Olinda*
Palmas*
14
15
Santa Tereza *
16
PA Ventura (CPI)
17
Miracema *
18
Aragominas *
19
Entre Rios(CPI)
20
NPA 01
21
PA Ventura
22
Santa Tereza (CPI)
23
Piraquê
* Não Coleta de Própolis Inteligente (sem CPI)
** PA= Projeto de Assentamento
Os extratos da própolis foram obtidos pela técnica de maceração (etanol 83,8 % na proporção 1:3 [p/v] durante
20 dias sob agitação frequente). Os discos foram produzidos com papel de ﬁltro (7mm de diâmetro), esterilizados,
embebidos nos extratos e secos por 15 minutos em ﬂuxo laminar.

Figura1: em [A] e [B] preparação dos extratos; C confecção dos discos.
Para os testes da atividade antibacteriana, foram testadas as bactérias Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027)
e Streptococcus pyogenes (ATCC 19615). Os fungos Candida albicans (ATCC 10231) e Candida tropicalis (ATCC 28707),
foram os escolhidos para testar a atividade antifúngica, também foram utilizados na análise da atividade antifúngica,
fungos isolados da mucosa oral de pacientes atendidos pela Clínica Odontológica do ITPAC, os fungos isolados fazem
parte de um banco de espécie e foram obtidos por meio de um projeto intitulado: Avaliação da incidência de Candida
spp. e perﬁl de sensibilidade de cepas isoladas associadas ao uso de prótese parcial e total em pacientes atendidos pela
Clínica Odontológica do ITPAC, projeto que visa determinar o perﬁl de sensibilidade dos fungos isolados de pacientes
usuários de algum tipo de prótese dentaria. Em função da utilização de própolis em muitos produtos industrializados
destinados à higiene oral, essa demanda se faz necessária para mensurar a atividade da própolis sobre os fungos
coletados diretamente da mucosa oral de usuários de prótese.
Os inóculos contendo as bactérias e fungos selecionados foram preparados de acordo com as recomendações
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das normas M2-A8 (NCCLS, 2002)
Para determinar a atividade antibacteriana foram adicionados 100µl do inóculo de bactérias previamente
preparados às placas de Petri de 15 cm de diâmetro, contendo meio de cultura Ágar Mueller-Hinton pelo espalhamento
superﬁcial, pela técnica de difusão em disco (Kirby&Bauer); em seguida os discos embebidos nos extratos de própolis
foram colocados sobre o meio sólido e as placas incubadas em estufa bacteriológica a 37ºC ±1ºC, por um período de
24 horas a 48 horas, todos os testes foram realizados em triplicata. Os resultados foram obtidos pela medição do halo
de inibição apresentado por cada amostra de própolis e a seguir, eles foram comparados com antibióticos utilizados
como padrão e selecionados de acordo com o microrganismo testado.
Para o teste da atividade antifúngica, o procedimento foi o mesmo utilizado para atividade antibacteriana, sendo
que aqui o meio de cultura utilizado foi o Ágar Sabouraud Dextrose, e os antifúngicos Fluconazol, Nistatina, Cetoconazol
e Anfotericina B foram utilizados como padrão para comparação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o período de execução do projeto, vários microrganismos foram selecionados, a análise dos dados
previamente apresentados mostrou que própolis produzida no estado do TO possui atividade antibacteriana
principalmente para as bactérias gram-negativas (Salmonella typhimurium e Escherichia coli) e para bactérias grampositivas testadas (S. aureus e S. epidermides), sendo que S. epidermides apresentou o melhor resultado; a atividade
antifúngica foi mais signiﬁcativa para Candida tropicalis se comparada com os resultados obtidos para C. albicans.
Em uma nova etapa da pesquisa foram selecionados novos microrganismos bem como novos antibióticos e
antifúngicos.

Atividade antibacteriana

Responsável por boa parte dos casos registrados de infecção hospitalar a bactéria Gram-negativa Pseudomonas
aeruginosa foi testada no experimento. Os resultados obtidos estão descritos na tabela abaixo.
Tabela 2: halos de inibição obtidos para as 23 amostras de própolis frente à Pseudomonas aeruginosa
Amostra própolis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Halo inibição (mm)
13
12
18
13
19
17
12
22
13
21
14
10
18
20
16
14
8
10
11
8
16
16
18

De acordo com Vargas et al. (2004) os extratos de própolis apresentam um resultado melhor frente a bactérias
Gram-positivas, sendo o resultado para Gram-negativas pouco signiﬁcativo.
Estudo realizado por Packer et al. (2007) com extrato de própolis e a bactéria Psedomonas aeruginosa, os
resultados mostraram ausência de halo de inibição.
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Observando a tabela acima podemos perceber que as amostras que obtiveram os melhores resultados foram
representadas pelos números 8 e 14 obtendo halos de inibição de 22 e 20 mm respectivamente. Geralmente halos de
inibição menores que 15 mm não devem ser considerados, das amostras pesquisadas, onze (11) delas apresentaram
halos de inibição menores que 15mm. No entanto, algumas amostras obtiveram resultados signiﬁcativos indicando
que amostras de própolis produzida no estado do Tocantins apresentam atividade contra bactérias Gram-negativas e
que essas amostras devem ser estudadas com mais cautela, utilizando outras técnicas de investigação.
Abaixo os valores obtidos para os antibióticos utilizados como padrão no teste realizado.
Tabela 3: halos de inibição produzidos pelos antibióticos frente à P. aeruginosa
Antibiótico
Halo de inibição (mm)
Gentamicina
20
Clindamicina
---Eritromicina
10
Cefazolina
---Ciproﬂoxacino
30
Amoxicilina
--Amoxicilina+ ac. Clavulânico
--Cefoxitina
--O halo de inibição obtido para Gentamicina foi igual ao valor encontrado para a amostra número 14, a amostra
número 8 apresentou um resultado melhor, mas que ainda não se assemelha ao obtido para ciproﬂoxacino, uma
quinolona, que geralmente é o fármaco de escolha no tratamento das infecções provocadas por P. aeruginosa.
Streptococcus pyogenes é uma bactéria Gram-positiva, é um dos agentes patogénicos mais comuns a nível
mundial, pode provocar uma grande variedade de patologias como faringites, amigdalites, infecções da pele e tecidos
moles ou patologias mais graves como a escarlatina e a síndrome do choque tóxico (LINO, 2010). Os resultados obtidos
para Streptococcus pyogenes são apresentados na tabela abaixo.
Tabela 4: halos de inibição produzidos pelos antibióticos frente à Streptococcus pyogenes
Amostra própolis
Halo de inibição (mm)
1
11
2
10
3
10
4
10
5
10
6
18
7
16
8
18
9
-10
10
11
15
12
20
13
15
14
15
15
12
16
25
17
20
18
18
19
12
20
28
21
28
22
18
23
15
Observando a tabela acima podemos perceber que as amostras representadas pelos números:12, 16, 17, 20,

296

21 mostraram-se eﬁcientes na inibição do microrganismo. No entanto para o microrganismo pesquisado um número
signiﬁcativo de amostras não apresentou atividade alguma contra o mesmo; a amostra representada pelo número 9
não formou halo de inibição.
Tabela 5:Antibióticos utilizados como padrão no teste realizado frente à Streptococcus. pyogenes
Antibiótico
Halo de inibição em mm
Gentamicina
30
Amicacina
30
Cefalexina
12
Cefazolina
10
Clindamicina
25
Eritromicina
30
Norﬂoxacino
25
A partir da observação dos dados acima podemos inferir que amostras 16, 20 e 21 demonstraram uma boa
resposta se comparado com os halos obtidos para os antibióticos utilizados como padrão, produzindo halos de inibição
semelhantes ao norﬂoxacino, clindamicina, eritromicina, amicacina e gentamicina, como podemos observar na ﬁgura
abaixo.

Figura 2: Placas de Mueller- Hinton mostrando os halos formados pelos extratos de própolis em comparação
com os halos formados pelos antibióticos.
De acordo com Dobrowolski et al. (1991) em seus estudos sobre atividade antibacteriana, a amostra de própolis
testada produziu halo de inibição de 16mm frente a S.pyogenes, resultado que se assemelha para algumas amostras
ao encontrado em nosso estudo.

Atividade antifúngica

Candidíase ou Candidose é a infecção causada pelos fungos do gênero Candida. As manifestações da doença
variam de acordo com o sítio anatômico onde foram isoladas, e são classiﬁcadas em três grandes grupos: mucocutânea
(atinge mucosa oral e vaginal), cutânea e sistêmica, onde há um comprometimento de vários órgãos e/ou sistemas
(AVRELLA e GOULART, 2008). Os testes envolvendo a própolis e as amostras do fungo Candida albicans como podemos
observar no quadro abaixo dos halos de inibição em mm.
Amostra própolis
1
2
3
4
5
6

Halo de inibição
C.albicans 1
15
16
10
18
16
18

Halo de inibição
C.albicans 2
12
19
16
16
17
19
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Halo de inibição
C.albicans 3
11
19
13
15
16
15

Halo de inibição
C.albicans ATCC
16
14
14
16
18
16

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

15
20
18
20

22
25
18
18
16
25
15
20
17
16
25
27
30

12
14
17
18

9
14
0
15

18
24
15
20
16
24
24
12
23
27
13
13
16

15
18
15
18
16
16
15
12
14
15
14
0
16

15
15
15
18

18
18
16
10
17
16
12
20
19
30
15
20
20

Quadro 1: halos de inibição obtidos pelas amostras de própolis frente aos fungos do gênero Candida
Observando o quadro acima podemos perceber que para Candida albicans número 1 as amostras de própolis 12,
16, 21, 23 apresentaram resultados muito signiﬁcativos com halos de inibição de 25, 25, 25 e 30 mm respectivamente,
superando os halos produzidos pelos antifúngicos apresentados abaixo
Resultados obtidos para os antifúngicos utilizados como padrão, segue quadro 2
Halo de inibição Halo de inibição
Halo de inibição
Halo de inibição
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
Antifúngicos
C.albicans 2
C.albicans 3
C.albicans ATCC
C.albicans 1
Nistatina
0
0
0
16
Fluconazol
0
0
0
13
Anfotericina B 20
22
16
16
Cetoconazol
18
16
14
20
Quadro 2: Resultados obtidos para os antifúngicos utilizados como padrão.

Figura 3: Em [A] e[B] amostra testada com antifúngicos padrão; em[C] e [D] discos embebidos em amostras de
própolis, os testes foram realizados em duplicata.
Trabalho realizado por Silva et al. (2006) com amostras de própolis proveniente da microrregião do Brejo
Paraibano no Estado da Paraíba, utilizando as espécies Streptococcus aureus e Candida albicans, não indicou atividade
antimicrobiana sobre os microrganismos citados, esse resultado não condiz com o que foi encontrado para as amostras
de própolis produzidas no TO.
No entanto, trabalho realizado por Molina et al. (2008) testou extratos de própolis com 20 cepas diferentes
de Candida albicans essas cepas foram provenientes do laboratório de Microbiologia e Imunologia da Faculdade
de Odontologia de São José dos Campos/UNESP, obtidas a partir de amostras de saliva coletadas da cavidade bucal
humana os resultado apontaram que o extrato testado obteve ação antifúngica sobre todas as cepas de Candida
albicans, resultado semelhante ao que pode ser observado no quadro 2, que refere-se a atividade antifúngica da
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própolis sobre cepas também isoladas da mucosa oral.
Os dados abaixo referem-se aos valores obtidos para Candida tropicalis, espécie fúngica de grande importância
clínica, sendo a segunda espécie mais comum onde C. albicans ocupa a primeira colocação.

Amostra própolis

Halo de inibição
C. tropicalis 1(mm)

Halo de inibição
C. tropicalis 2 (mm)

Halo de inibição
C. tropicalis ATCC

1
12
0
2
20
0
3
15
0
4
16
0
5
14
0
6
14
0
7
10
0
8
11
0
9
0
0
10
12
12
11
20
10
12
17
0
13
10
10
14
9
10
15
15
15
16
17
17
17
0
0
18
0
0
19
0
0
20
0
0
21
0
0
22
0
0
23
0
0
Quadro 3: Resultados obtidos para os antifúngicos utilizados como padrão

11
16
10
15
19
15
15
14
0
6
16
15
6
4
15
11
0
0
12
10
0
0
0

Observando o quadro acima podemos perceber que as amostras de própolis não apresentaram a mesma
eﬁciência para C. tropicalis, observada para C. albicans, tendo inclusive ausência de halo de inibição em algumas
amostras.

Antifúngicos

Halo de inibição (mm)
C. tropicalis 1

Halo de inibição
(mm)
C. tropicalis 2

Halo de inibição (mm)
C. tropicalis ATCC

Nistatina

15

19

17

Cetoconazol

24

20

25

Fluconazol

14

0

15

Anfotericina B
14
20
Quadro 4: Resultados obtidos para os antifúngicos utilizados como padrão

17

As ﬁguras abaixo demonstram os experimentos realizados para as amostras de própolis frente aos fungos da
espécie C. tropicalis.

299

Figura 4: amostras de própolis testadas com C. tropicalis
Estudo realizado por Longhini et al. (2007) demonstrou que extratos etanólicos de própolis apresentam
atividade antifúngica para Candida albicans e C. tropicalis o que está de acordo com os resultados obtidos em nosso
estudo, ressaltando porém, o resultado signiﬁcativo obtido para cepas de C. albicans que obtiveram halos de inibição
de 30 mm superiores aos obtidos para antifúngicos como Anfotericina B utilizados no tratamento de infecções
fúngicas sistêmicas.

CONCLUSÕES
1. A própolis produzida no estado do TO possui atividade antibacteriana principalmente para as bactérias gramnegativas Salmonella typhimurium e Escherichia coli e para bactérias gram-positivas testadas Streptococcus.
aureus e S. epidermides, sendo que S. epidermides apresentou o melhor resultado;
2. Duas amostras de própolis produziram halos de inibição signiﬁcativos frente a P. aeruginosa, indicando
que amostras de própolis produzida no estado do Tocantins apresentam atividade contra bactérias Gramnegativas e que essas amostras devem ser estudadas com mais cautela, utilizando outras técnicas de
investigação;
3. A própolis produzida no Tocantins apresentou-se eﬁciente em sua atividade antibacteriana frente à cepa
de S. pyogenes, 5 amostras de própolis produziram halo de inibição maiores que 20mm, o que está de
acordo com a literatura consultada que diz que os resultados obtidos para extratos alcoólicos de própolis são
melhores para bactérias Gram-positivas;
4. A atividade antifúngica da própolis apresentou melhor resultado para a cepa de Candida albicans se
comparada a cepa de C. tropicalis, ambas ATCC
5. Em relação as amostras clínicas 3 amostras de C. albicans e 2 de C. tropicalis foram testadas; os resultados
foram mais expressivos para C.albicans indicando uma ação antifúngica signiﬁcativa para essas espécie, o
resultado envolvendo amostras clinicas coletadas da mucosa oral de pacientes acometidos por Candidíase,
nos indica para uma informação importante no desenvolvimento técnico e cientiﬁco de produtos a base de
própolis que possam vir a ser utilizados no tratamento de infecções da mucosa oral provocados por fungos
do gênero Candida.
6. Evidencia-se que a própolis produzida no estado do Tocantins apresenta características que a tornam
distinta das produzidas em outras regiões do país, como descrito anteriormente as variações climáticas
e de vegetação, inﬂuenciam sobremaneira a composição química do produto, essas variações podem ser
percebidas na atividade biológica diferenciada;
7. Diante do exposto podemos concluir que novos estudos envolvendo novas técnicas para determinar
atividade antimicrobiana são necessários, é preciso também realizar uma seleção criteriosa das amostras de
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acordo com os resultados já obtidos, essa seleção visa diminuir o número de amostras por teste, facilitando
assim o processo e evitando desperdícios de reagentes.
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1

INTRODUÇÃO

A Política Nacional dos Recursos Hídricos (Lei N° 9.433/07) no seu (Capítulo I, art. 1º, item IV), estabelece que a
gestão de recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas.
Baseado nesse contexto percebe-se a necessidade de melhoria na gestão dos recursos hídricos de forma a
garantir um ambiente saudável e com qualidade ambiental conciliando desenvolvimento com conservação ambiental
e, com isto, assegurar um meio ambiente de forma ecologicamente equilibrado e sustentável.
O rio Tocantins com a formação do reservatório da UHE Luís Eduardo Magalhães tem sido muito utilizado para
o recreio e o lazer. O uso mais intensivo de suas águas tem provocado manchas poluidoras que, mesmo em pequenas
quantidades, podem se tornar agentes de degradação da qualidade da água, resultado da proliferação de algas.
Isto é facilmente percebido através dos registros diários da imprensa escrita e falada de Palmas, pois no ano de
2012 surgiu uma “mancha verde” no reservatório da UHE Luis Eduardo Magalhães exaustivamente divulgado, sendo
motivo de interdição de todas as praias artiﬁciais de Palmas.
Muitas doenças relacionadas com a água podem ter seus sintomas diretamente relacionados a elas; tais como:
esquistossomose, infecção por bactérias gram-negativas como, por exemplo, Pseudomonas aeruginosa, doenças
gastrointestinais causadas por Shighella, Escherichia coli,viroses como causadas pelo vírus de Norwalk, amebíases e
infecções por Leggionella o que facilita a avaliação.
No mesmo contexto ﬁca evidente a necessidade de implantação de ações integradas Intersetoriais em Promoção
da Saúde desenvolvido no local com o apoio das comunidades locais e dos órgãos responsáveis pela execução da Política
Estadual do Meio Ambiente do Estado do Tocantins. São urgentes e necessárias medidas que contenham informações
ao público sobre valorização da água no cotidiano dos usuários das praias envolvidas e dos riscos associados ao uso. Os
alertas à população são de extrema importância, que deve ser esclarecida quanto aos riscos aos quais estão expostas.
Garantir a balneabilidade da água signiﬁca assegurar a toda população a qualidade dentro dos padrões
permitidos pela legislação brasileira. Esse direito fundamental busca garantir a prevenção de riscos e agravos à saúde
pública, sobretudo aqueles relacionados à transmissão de doenças de veiculação hídrica, através de monitoramentos
sistemáticos visando determinar as condições de balneabilidade dessas praias formadas pelo reservatório da UHE Luís
Eduardo Magalhães de forma a avaliar a sustentabilidade do uso dos recursos hídricos para a o recreio e o turismo.
Os resultados deste projeto servirão de subsídios para o desenvolvimento de políticas públicas municipais,
assegurando aos usuários ambientes saudáveis e ecossistemas conservados.

OBJETIVOS
Objetivo geral
Este relatório tem como objetivo apresentar os resultados do monitoramento de balneabilidade das praias de
Palmas no rio Tocantins, durante o período compreendido entre 28/11/2012 a 28/07/2013, como também uma análise
socioambiental dos usuários das praias em estudo.

1
Estudante do Curso de Eng. Agronômica da Fundação Universidade do Tocantis/UNITINS. E-mail:
gislaneportugal@hotmail.com
2
Professor do Curso de Eng. Agronômica da Fundação Universidade do Tocantins/UNITINS. E-mail: peixoto_690@hotmail.
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Objetivos especíﬁcos
•
•
•
•

Avaliar a qualidade da água do reservatório da UHE Luís Eduardo Magalhães através de cinco campanhas
mensais consecutivas de balneabilidade na praias artiﬁciais implantadas pela INVESTCO, no entorno da
mesma durante o período de oito meses;
Caracterizar a área de estudo;
Analisar o perﬁl socioambiental das praias;
Incentivar os alunos do curso de Engenharia Agronômica a desenvolver pesquisa acadêmica sobre a
percepção ambiental dos usuários das praias.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Calcula-se que um ser humano adulto elimina de 50 a 400 bilhões de bactérias coliformes por dia. Assim sendo,
sua presença permite detectar a presença de fezes na água em concentrações extremamente diluídas, diﬁcilmente
veriﬁcáveis por outros indicadores.
Como por outro lado, as bactérias patogênicas veiculadas por água estão
sempre associadas às fezes, a presença destes constitui presença potencial de patogênicos.

Para a investigação da presença de coliformes totais (termotolerantes) e Escherichia coli foi utilizado
o método Colilert. Esse método utiliza a tecnologia de substrato deﬁnido (Deﬁned Substrate Technology DST), a qual é aprovada pelas organizações norte-americanas: American Public Health Association (APHA),
American Water Works Association (AWWA) e Water Environment Federation (WEF) e aceito como método
rápido padrão de avaliação da qualidade da água no Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater, 21ª edição.
O método Collilert é composto de dois nutrientes indicadores, o-nitrofenil-β-D-galactopiranosídeo
(ONPG) capaz de ser degradado pela enzima de composição dos coliformes totais, β-D-galactosidase,
produzindo então o-nitrofenol, produto de coloração amarela. O segundo nutriente indicador presente é o
β-D glucuronídeo (MUG) que possui a capacidade de ser degradado pela enzima β-glucuronidase do E.coli
resultando na formação do produto ﬂuorescente 4-metil-umbeliferona. Já que a maioria dos não coliformes
não conta com estas enzimas, eles não podem se reproduzir e interferir nos resultados como explica o
laboratório (Idexx).

A análise quantitativa através do método Collilert é dada pela cartela Quanti-tray que após a selagem, incubação
e contagem dos cubos (amarelos para Coliformes totais e azuis ﬂuorescente com o auxilio de uma luz ultravioleta, de
365nm, para E.coli) obtêm-se o número mais provável (NMP) que permite calcular o número de microorganismos
especíﬁcos numa amostra de água, utilizando tabela de probabilidade com limite de conﬁança de 95%.
O método de avaliação utiliza um método estatístico simpliﬁcado com base em um conjunto de amostras obtidas
em 5 semanas, colhidas no mesmo local, observando o numero mais provável de coliformes. Vale ressaltar que esse
parâmetro visa avaliar o potencial de contaminação da água por patogênico de origem fecal. Essas bactérias do grupo
coliformes não são, normalmente patogênicos, mas são organismos de presença obrigatória, em grande número, nos
intestinos humanos e, portanto, matéria fecal.
Balneabilidade é a qualidade das águas destinadas à recreação de contato primário, sendo este entendido como
um contato direto e prolongado com a água (natação, mergulho, esqui-aquático, etc), onde a possibilidade de ingerir
quantidades apreciáveis de água é elevada (CETESB).
Para sua avaliação é necessário o estabelecimento de critérios objetivos. Estes critérios devem se basear em
indicadores a serem monitorados e seus valores confrontados com padrões pré-estabelecidos, para que se possa
identiﬁcar se as condições de balneabilidade em um determinado local são favoráveis ou não; pode-se deﬁnir, inclusive,
classes de balneabilidade para melhor orientação dos usuários.
No âmbito internacional, a Organização Mundial de Saúde (OMS), propôs normas internacionais sobre o uso
de águas recreacionais e saúde, na forma de diretrizes. De acordo com OMS (1998), o primeiro volume dessa produção
trata das diretrizes para águas doces e marinhas, abordando aspectos relacionados à poluição fecal e qualidade da
água, microorganismos presentes na água, aspectos estéticos, avaliação, entre outros. Além dessas diretrizes, houve a
produção de um guia prático, descrevendo principais características e formas de abordagem para o monitoramento e
avaliação de ambientes aquáticos recreacionais, com o objetivo auxiliar países em desenvolvimento na criação.
As resoluções do CONAMA nº 357/05 e nº 274/00, deﬁnem normas a serem seguidas para os programas de
monitoramento da balneabilidade, assim como os critérios para a classiﬁcação das águas destinadas à recreação de
contato primário.
O estudo da balneabilidade de uma praia compreende a medida das condições sanitárias, objetivando a sua
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classiﬁcação em PRÓPRIA e IMPRÓPRIA para o banho, em conformidade com as especiﬁcações da resolução CONAMA
nº 274/2000. Dentro da categoria Própria, os critérios bacteriológicos estabelecidos por essa resolução subdividem as
águas nas seguintes categorias:
• Excelente: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas
anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo, 250 coliformes (termotolerantes) ou 200 Escherichia
coli ou 25 enterococos por 100 mililitros;
• Muito Boa: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas
anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo, 500 coliformes (termotolerantes) ou 400 Escherichia
coli ou 50 enterococos por 100 mililitros;
• Satisfatória: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas
anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo 1000 coliformes (termotolerantes) ou 800
Escherichia coli ou 100 enterococos por 100 mililitros.
Mesmo apresentando valores de coliformes termotolerantes inferiores a 1000, uma praia poderá ainda
ser classiﬁcada como IMPRÓPRIA quando: houver incidência relativamente elevada ou anormal de doenças por
veiculação hídrica; apresentar sinais de poluição por esgotos, perceptíveis pelo olfato ou visão; acusar recebimento
regular intermitente ou esporádico de esgotos por intermédio de valas, corpos de água ou canalizações, inclusive
galerias de águas pluviais; indicar presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive óleos, graxas e
outras substâncias capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável à recreação; apresentar pH menor que
5 ou maior do que 8,5; acusar, na água, presença de parasitas que afetem o homem ou a constatação da existência de
seus hospedeiros intermediários infectados e outros fatores que contra indiquem, temporária ou permanentemente,
o exercício de recreação de contato primário.

MATERIAL E MÉTODOS
Caracterização da área de estudo

A área de estudo está localizada na região central de Palmas a montante do barramento da UHE Luís Eduardo
Magalhães. As cinco praias avaliadas foram:

Praia do Buriti

Localizada na orla do reservatório da UHE Luís Eduardo Magalhães, no município de Palmas-TO, encontra-se
próxima a oeste do bairro Taquari, ao sul do Plano Diretor de Palmas, margem direita do Rio Tocantins. A praia vem
sendo utilizada pela população como atividade de turismo e lazer, mas com pouca estrutura implantada, apenas
com alguns bares e restaurantes improvisados. As ediﬁcações propostas para serem implantadas no local foram
projetadas para serem integradas ao local onde funciona a atual praia, todos os indivíduos arbóreos foram mapeados
anteriormente a elaboração do projeto.

Praia do Caju

A praia localiza-se a sudoeste de Palmas na Avenida Parque, ALC 1407 S (ALC – SO 126), área das chácaras Barra
I, margem direita do Rio Tocantins. A área da praia vem sendo utilizada pela população como área de exploração de
turismo e lazer, existem bares e restaurantes, rede de distribuição de energia elétrica, como também, rede de proteção
contra as piranhas. Mas falta ainda a pavimentação da estrada de acesso à praia.

Praia das Arnos
A praia das Arnos está localizada em área urbana de Palmas, na microbacia do Córrego Água Fria que por sua vez
pertence à Bacia do Rio Tocantins.

Praia do Prata

A praia do Prata se localiza na região Sudoeste de Palmas, na margem direita do lago da UHE- Luís Eduardo
Magalhães a aproximadamente nove quilômetros da praça dos Girassóis. Tem área total de 47.133 m² e o principal
acesso é através da avenida LO-19. Projetada de maneira rápida e com estilo arrojado, a praia do Prata conquistou a
preferência tanto dos visitantes como dos moradores. Conta com uma infra-estrutura de ótima qualidade que propicia
aos usuários momentos de descontração e lazer. Conta com banheiros, telefones, bares e restaurantes. O local serve
também como ponto de realização de eventos de médio porte, podendo receber eventos culturais, esportivos e de
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lazer.

Praia da Graciosa

Nova praia da Graciosa localizada na margem direita do lago da UHE- Luís Eduardo Magalhães projeto orla, no
município de Palmas-TO. O acesso à Praia da Graciosa é pela Avenida Juscelino Kubitschek, sentido Palmas/Paraíso, a 8
km do centro da cidade. A Praia da Graciosa, de utilização permanente, construída na parte central da Capital, é dotada
de bares, restaurantes e vendedores ambulantes; dispõe de barcos utilizados pelos visitantes para passeios turísticos.
A tabela 1 apresenta a denominação e localização das (cinco) praias avaliadas no rio Tocantins, trecho sob a
Inﬂuência direta da UHE Luís Eduardo Magalhães (TO, Brasil).
Tabela 1 – Denominação e localização dos 5 (cinco) pontos de coletas de água no rio Tocantins, trecho sob a Inﬂuência
da UHE Luís Eduardo Magalhães (TO).
Ponto

Praia

Local

Coordenadas

P1

BURITI

Em frente aos quiosques (jusante)

10° 20’ 05,4”S

048°21’ 40,4” W

P2

CAJU

Em frente aos quiosques (jusante)

10° 15’ 53,1”S

048º 21’ 51,1” W

P3

ARNOS

Área para banhistas

10° 09’ 45”S

048° 21’ 40,7” W

P4

PRATA

Em frente aos quiosques (jusante)

10° 13’ 31,4”S

048° 22’ 14,3” W

P5

GRACIOSA

Área para banhistas

10° 11’ 22”S

048° 21’ 52,4” W

As ﬁguras a seguir mostram aspectos gerais dos pontos de coleta das amostras, na área de estudo, no rio
Tocantins (Palmas, TO, Brasil).

Figura 1 – A foto mostra a praia das Arnos: Detalhes para Figura 2 – A foto mostra a Praia da Graciosa: em
a infraestrutura da praia. Pode ser observado eletricidade primeiro plano, pode ser observado o crescimento de
e barracas para atividdes de recreação e turismo.
gramíneas; em segundo plano, observa-se cerca de
proteção contra ataques de piranhas aos banhistas.
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Figura 3 – A foto mostra a Praia do Prata: Detalhes para
a grande quantidade de sólidos totais em suspensão.
Pode ser observado quiosque para ﬁns de recreação da
comunidade em geral na margem do Rio Tocantins.

Figura 4 – A foto mostra a Praia do Caju: Pode ser
observado em primeiro plano, processos erosivos e
em segundo plano, tividades de recreação e parte da
estrutura da praia composta de quiosques.

Figura 5 – A foto mostra a Praia do Buriti: Detalhes para a instalação de barracas de palha, na margem direita do
Rio Tocantins a montante do barramento da UHE Luís Eduardo Magalhães (TO).

Estações de amostragem na área de estudo

A deﬁnição das estações de amostragem foi feita levando-se em consideração a área de inﬂuência direta do
barramento da UHE Luís Eduardo Magalhães na cidade de Palmas-TO. Assim, foram avaliadas 5 praias, que são: Praia
do Buriti, Praia do Caju, Praia das Arnos, Praia do Prata, Praia da Graciosa, totalizando 5 pontos de coleta.

Período e frequência das coletas

As campanhas de balneabilidade nas cinco praias permanentes implantadas pela INVESTCO a montante do
barramento da UHE Luís Eduardo Magalhães, no rio Tocantins, foram realizadas durante \o período compreendido
entre 25/11/2012 a 28/07/2013, com frequência bimensal, totalizando cinco campanhas de balneabilidade.

Procedimento de coleta e preservação das amostras

As amostras de água para análises químicas e biológicas foram coletadas com todos os cuidados possíveis, em
cada uma das 5 (cinco) praias, em garrafas de vidros previamente esterilizados para as análises microbiológicas e
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garrafas de 500 ml de vidro âmbar para análises de cloroﬁla-a. Estas foram mergulhadas até 10 cm de profundidade
aproximadamente na água do rio. Todas as amostras foram identiﬁcadas e acondicionadas em caixas térmicas com
gelo para serem transportadas refrigeradas até o laboratório da UNITINS instalado no Centro de Ciências Agrárias
(CCA). O período entre a coleta e a análises das amostras microbiológicas e cloroﬁla-a foi inferior ao máximo permitido
de 24 horas. Todas as coletas foram realizadas segundo metodologia do Guia Nacional de Coletas e Preservação de
Amostras da Agência Nacional de Águas (ANA).
Os parâmetros temperatura da água, pH, condutividade elétrica, turbidez, oxigênio dissolvido e Sólidos Totais
Dissolvidos foram medidos ainda em campo, em cada um dos pontos de coleta com sonda multiparâmetros modelo
Ysi imediatamente logo após a coleta das amostras. No caso das análises de Coliformes Totais e E.coli as amostras eram
preservadas até o momento das análises, que foram efetuadas com réplicas.
• Análises de parâmetros físicos e químicos da qualidade da água, conforme Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005)
• Coliformes totais e E coli - Método Collilert (APHA, 2005).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram realizadas cinco campanhas de balneabilidade amostrando-se em cada uma das 5 (cinco) praias do rio
Tocantins, trecho sob inﬂuência direta do barramento da UHE Luís Eduardo Magalhães. Os pontos foram amostrados à
superfície, no período compreendido entre (nov/12 a jul/13), com frequência bimensal.

Parâmetros avaliados

Temperatura da água
A ﬁgura 6 mostra a variação dos valores de temperatura da água (ºC) para todas as campanhas de balneabilidade
(nov/12 a jul/13), pico temporada de verão, em cada uma das 5 (cinco) praias avaliadas do rio Tocantins, na Área de
Inﬂuência Direta da UHE Luís Eduardo Magalhães.

Figura 6 - Distribuição dos valores de temperatura da água (ºC) para todas as campanhas de balneabilidade (nov/2012
a jul/13), em cada uma das 5 (cinco) praias avaliadas do rio Tocantins, na Área de Inﬂuência Direta da UHE Luís Eduardo
Magalhães
Os dados de temperatura da água mostraram variação térmica entre 28 ºCPraia do Caju (5ª campanha) e 33,3°C
na Praia do Buriti (4ª campanha) com Δt = 5,3°C durante o período de 25/11/12 a 28/07 de 2013. Destaca-se a diferença
de temperatura entre as campanhas no mesmo ponto, embora pequena (aproximadamente 3ºC). Isto é importante
para entendimento do metabolismo do rio. Devido ao avanço do dia e as diﬁculdades e/ou impossibilidades de coleta
das amostras num mesmo horário, ou seja, devido a distância de mais de 30 km entre os pontos que diﬁcultava chegar
mais rápido ao último ponto, as coletas eram feitas sempre no mesmo horário para cada ponto, porém, diferentes
entre os pontos. No primeiro ponto a coleta era realizada sempre às 9:00 h enquanto que no último era às 13:h, ou
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seja, cada campanha o horário de cada ponto era o mesmo porém diferentes entre os pontos. Sempre era realizado o
mesmo trajeto para as coletas dos pontos em cada campanha.

• pH

A ﬁgura 7 mostra a variação dos valores de pH para todas as campanhas de balneabilidade (nov/12 a jul/13),
pico temporada de verão, em cada uma das 5 (cinco) praias avaliadas do rio Tocantins, na Área de Inﬂuência Direta da
UHE Luís Eduardo Magalhães.

Figura 7 - Distribuição dos valores de pH para todas as campanhas de balneabilidade (nov/2012 a jul/13), em cada
uma das 5 (cinco) praias avaliadas do rio Tocantins, na Área de Inﬂuência Direta da UHE Luís Eduardo Magalhães (TO).
As águas naturais em geral, têm pH compreendendo entre 4,0 e 9,0 e, na maioria das vezes são ligeiramente
alcalinas. Como pode ser observado na avaliação dos valores de pH, indicados na ﬁgura 7, os resultados indicam uma
moderada alcalinidade.
Os valores de pH variaram de 7.44 (5ª campanha, praia do Caju) a 8,8 (3ª campanha, Paia das ARNOS), valores
estes próximos da neutralidade. A Resolução CONAMA nº 274/00 estabelece que o limite de pH esteja dentro dos
valores de referência de 6 a 9, com isso, os valores obtidos estão dentro dos limites para classiﬁcação própria da
balneabilidade, quanto aos valores de pH.
Observa-se que e nenhum dos pontos de amostragem apresentou valores de pH, acima da faixa máxima
permitida pelo CONAMA nº 357/05, para águas de classe 2.

• Condutividade Elétrica

A ﬁgura 8 mostra a variação dos valores de condutividade elétrica para todas as campanhas de balneabilidade
(nov/12 a jul/13), pico temporada de verão, em cada uma das 5 (cinco) praias avaliadas do rio Tocantins, na Área de
Inﬂuência Direta da UHE Luís Eduardo Magalhães.
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Figura 8 - Distribuição dos valores de condutividade elétrica para todas as campanhas de balneabilidade (nov/2012 a
jul/13), em cada uma das 5 (cinco) praias avaliadas do rio Tocantins, na Área de Inﬂuência Direta da UHE Luís Eduardo
Magalhães (TO).
Os valores de condutividade elétrica se distribuíram entre um máximo de 97 μScm-1 (Praia das ARNOS, 1ª
campanha) e um mínimo de 67,8 μScm-1 (Praia da Graciosa, 5ª campanha) durante o período compreendido entre
nov/2012 a jul/13. O maior valor de condutividade encontrado na Praia das ARNOS pode sugerir alguma contribuição
com esgotos, neste ponto de coleta.
A Resolução do CONAMA nº 357/05 não estabelece limites para condutividade elétrica. Entretanto, uma
referência de condutividade para água “limpa” foi estudado por Costa et al. (1995) no rio Gravataí, (RS) obtendo-se
valores entre 70 e 95 μScm-1.
Observam-se ﬂutuações entre os diferentes pontos, embora sempre com valores relativamente baixos. Estes
valores de condutividade elétrica encontrados evidenciaram médios teores de íons neste rio.

• Turbidez

A ﬁgura 9 mostra a variação dos valores de turbidez para todas as campanhas de balneabilidade (nov/12 a
jul/13), pico temporada de verão, em cada uma das 5 (cinco) praias avaliadas do rio Tocantins, na Área de Inﬂuência
Direta da UHE Luís Eduardo Magalhães.

Figura 9 - Distribuição dos valores de turbidez para todas as campanhas de balneabilidade (nov/2012 a jul/13), em
cada uma das 5 (cinco) praias avaliadas do rio Tocantins, na Área de Inﬂuência Direta da UHE Luís Eduardo Magalhães
(TO).
Na avaliação dos valores de turbidez observa-se que foram relativamente baixos em todas as praias monitoradas,
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embora ocorressem ﬂutuações ao longo do rio. O maior valor foi de 20,6 NTU na Praia das ARNOS (1ª campanha) e o
mínimo foi de 2,1 NTU na Praia do Caju (4ª campanha).
Em relação à Resolução CONAMA n° 357/05, pode-se veriﬁcar que todos os pontos amostrados apresentaram
turbidez bem abaixo do valor máximo permitido que é de 100 NTU.

• Oxigênio Dissolvido (OD)

A ﬁgura 10 mostra a variação dos valores de oxigênio dissolvido (OD) para todas as campanhas de balneabilidade
(nov/12 a jul/13), pico temporada de verão, em cada uma das 5 (cinco) praias avaliadas do rio Tocantins, na Área de
Inﬂuência Direta da UHE Luís Eduardo Magalhães.

Figura 10 - Distribuição dos valores de oxigênio dissolvido para todas as campanhas de balneabilidade (nov/2012 a
jul/13), em cada uma das 5 (cinco) praias avaliadas do rio Tocantins, na Área de Inﬂuência Direta da UHE Luís Eduardo
Magalhães (TO).
Os valores de oxigênio dissolvido foram relativamente altos e variaram entre um mínimo de 6,2 mg/L nas Praias
das ARNOS e Graciosa, ambas 3ª campanha e 8,22 mg/L, na 1ª campanha, Praia das ARNOS. Isto está associado aos
processos biológicos. De fato neste ponto o maior valor de oxigênio correspondeu ao maior de cloroﬁla-a (19,07µg/L,
ﬁgura 11). Os demais valores reﬂetem oxigenação entre média e muito boa das praias estudadas no rio Tocantins,
próximos aos valores de saturação. As concentrações em todas as praias avaliadas ﬁcaram acima do limite mínimo
permitido pela Resolução CONAMA nº 357/05 para águas de Classe 2 (≥ 5 mg/L de OD).

Cloroﬁla-a

As concentrações de Cloroﬁla-a representaram uma medida indireta da densidade de algas. A sua importância
para a balneabilidade das praias é devido ao fato de muitas algas serem tóxicas e apresentarem riscos letais quando
ingeridas. Dessa forma tem-se um acompanhamento dos níveis de proliferação algal, dos quais poderão emitir um
alerta para uma análise mais especíﬁca. A determinação quantitativa de cloroﬁla-a propicia a avaliação do grau de
troﬁa do ambiente, ou seja, o grau de enriquecimento por nutrientes, podendo ainda ser utilizada para uma estimativa
da biomassa algal, bem como da produção primária
A ﬁgura 11 mostra a variação dos valores de cloroﬁla-a para todas as campanhas de balneabilidade (nov/12 a
jul/13), pico temporada de verão, em cada uma das 5 (cinco) praias avaliadas do rio Tocantins, na Área de Inﬂuência
Direta da UHE Luís Eduardo Magalhães.
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Figura 11 - Distribuição dos valores de cloroﬁla-a para todas as campanhas de balneabilidade (nov/2012 a jul/13), em
cada uma das 5 (cinco) praias avaliadas do rio Tocantins, na Área de Inﬂuência Direta da UHE Luís Eduardo Magalhães
(TO).

Os maiores valores de cloroﬁla-a corresponderam aos maiores valores de OD como esperado. De fato o maior
valor de cloroﬁla-a foi de 19,07 µg/L, na praia das ARNOS 1ª campanha, que correspondeu ao maior valor de OD
de 8,22 mg/L (ﬁgura 10), neste mesmo ponto como já comentado anteriormente. Isto está associado aos processos
biológicos. O menor valor foi de 1,3 µg/L, na Praia do Caju (3ª campanhas), evidenciando pouca atividade fotossintética,
provavelmente devido aos baixos valores de nutrientes, principalmente, nitrogênio e fósforo.
As concentrações de cloroﬁla-a em todas as praias avaliadas ﬁcaram abaixo do limite máximo permitido pela
Resolução CONAMA nº 357/05 para águas de Classe 2 (30µg/L).

Porcentagem de oxigênio de saturação (ODSat)

A ﬁgura 12 mostra a variação dos valores de oxigênio de saturação para todas as campanhas de balneabilidade
(nov/12 a jul/13), pico temporada de verão, em cada uma das 5 (cinco) praias avaliadas do rio Tocantins, na Área de
Inﬂuência Direta da UHE Luís Eduardo Magalhães.

Figura 12 - Distribuição dos valores de % oxigênio de saturação para todas as campanhas de balneabilidade
(nov/2012 a jul/13), em cada uma das 5 (cinco) praias avaliadas do rio Tocantins, na Área de Inﬂuência Direta da UHE
Luís Eduardo Magalhães (TO).

Na avaliação dos valores de oxigênio de sobresaturação observa-se que houve aumentos da concentração
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em campanhas especíﬁcos. Os valores de supersaturação se relacionam com a produtividade fotossintética. De fato
nessas praias, pela sua localização, as coletas eram sempre feitas com uma maior insolação em relação as demais, e
maior atividade fotossintética, maiores valores concentração de oxigênio e aumento de pH.
A ﬁgura 13 mostra a variação dos valores de Sólidos Totais Dissolvidos (STD) para todas as campanhas de
balneabilidade (nov/12 a jul/13), pico temporada de verão, em cada uma das 5 (cinco) praias avaliadas do rio Tocantins,
na Área de Inﬂuência Direta da UHE Luís Eduardo Magalhães.

Figura 13- Distribuição dos valores de STD para todas as campanhas de balneabilidade (nov/2012 a jul/13), em cada
uma das 5 (cinco) praias avaliadas do rio Tocantins, na Área de Inﬂuência Direta da UHE Luís Eduardo Magalhães
Observam-se ﬂutuações entre os diversos pontos numa mesma campanha, embora com valores baixos. Os
baixos valores de STD evidenciam baixos teores de íons no rio Tocantins e, portanto, escassa ou nenhuma contribuição
com esgotos. De fato os baixos valores obtidos condutividade em todos os pontos avaliados corroboram com esta
aﬁrmação.
A ﬁgura 14 mostra a variação dos valores de coliformes totais (CT) para todas as campanhas de balneabilidade
(nov/12 a jul/13), pico temporada de verão, em cada uma das 5 (cinco) praias avaliadas do rio Tocantins, na Área de
Inﬂuência Direta da UHE Luís Eduardo Magalhães.

Figura 14 - Distribuição dos valores de coliformes totais para todas as campanhas de balneabilidade (nov/2012
a jul/13), em cada uma das 5 (cinco) praias avaliadas do rio Tocantins, na Área de Inﬂuência Direta da UHE Luís Eduardo
Magalhães (TO).
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Observou-se que na maioria das amostras mostraram elevados índices de coliformes totais, apesar de não
haver limite máximo estabelecido pela legislação vigente.
Como se pode observar, as maiores quantidade de coliformes totais detectadas foram nas amostras das Praias
das ARNOS e do Prata.

• E. coli

A ﬁgura 15 mostra a variação dos valores de E.coli para todas as campanhas de balneabilidade (nov/12 a jul/13),
pico temporada de verão, em cada uma das 5 (cinco) praias avaliadas do rio Tocantins, na Área de Inﬂuência Direta da
UHE Luís Eduardo Magalhães.

Figura 15 - Distribuição dos valores de E.coli para todas as campanhas de balneabilidade (nov/2012 a jul/13), em cada
uma das 5 (cinco) praias avaliadas do rio Tocantins, na Área de Inﬂuência Direta da UHE Luís Eduardo Magalhães
Observa-se ﬂutuação da densidade de E.coli, entre as campanhas, embora com valores baixos.
A presença de Escherichia coli (E.coli) não foi evidenciada acima do limite máximo permitido em nenhum ponto
de coleta de amostras. O limite máximo de Escherichia coli é de 800 para 100 mL, em 80% das amostras. Com
a
classiﬁcação própria, é possível determinar sua categoria, como excelente, muito boa ou satisfatória, determinada
pelos valores máximos obtidos em 80% das amostras, de acordo com a Resolução CONAMA 274/00. Estas informações
encontram-se no gráﬁco da ﬁgura 16 a seguir.

Figura 16 – Frequência das categorias de avaliação segundo a Resolução CONAMA nº 274/00 para todas as campanhas
de balneabilidade (nov/12 a jul/13), em cada uma das 5 (cinco) praias avaliadas do rio Tocantins, na área de estudo.
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Através destas informações é possível veriﬁcar que as águas do rio Tocantins, destinadas à balneabilidade, é de
qualidade excelente a muito boa.
Em relação Resolução CONAMA n° 274/2000, pode-se veriﬁcar que todas as praias estudadas são consideradas
próprias para banho com um percentual de frequência de 100% para a maioria das praias. Apenas a praia das ARNOS
que apresentou 60% na categoria de excelente e 40% nas subcategorias de satisfatória.
Entretanto, ambas as praias encontram-se em condição própria para banho segundo a Resolução supracitada.
Os valores de todas as campanhas bimensais foram abaixo do valor de referencia máxima permitido de acordo com a
Resolução CONAMA nº 274/00.

5.2 Análise socioambiental

As preocupações com a integridade e o equilíbrio ambiental das regiões de praias decorrem do fato de serem
estas diariamente ameaçadas pelo turismo predatório. Deste modo, fez-se levantamento de dados junto aos usuários,
ou seja, de pessoas que se encontravam fazendo uso do local, no momento da pesquisa. Entende-se por praia, “uma
faixa arenosa de um rio ou lago onde se pode tomar banho” (DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA, s.d).
Foram selecionadas cinco praias, todas localizadas na área urbana de Palmas – TO, quais sejam: Praia do Buriti,
Praia do Caju, Praia das Arnos, Praia do Prata, Praia da Graciosa . Ao todo foram entrevistados 35 usuários das praias.
A ﬁgura 17 apresenta o gráﬁco em porcentagem de entrevistados em cada praia.

Figura 17 – Percentual de usuários entrevistados por cada uma das praias analisada, durante o período compreendido
entre nov/12 a jul/13.

Praia do Buriti

A Praia do Buriti está localizada na orla do lago UHE Luís Eduardo Magalhães, no município de Palmas (TO);
encontra-se próxima a oeste do bairro Taquari, ao sul do Plano Diretor de Palmas, margem direita do Rio Tocantins,
compreendida entre as coordenadas geográﬁcas 10° 20’ 05,4”S 048° 21’ 40,4” W. A praia vem sendo utilizada pela
população como atividade de turismo e lazer, mas com pouca estrutura implantada, apenas com alguns bares e
restaurantes improvisados.
A média de idade dos usuários entrevistados na Praia do Buriti é de 28 anos; predomina pessoas do sexo
masculino (60%); quanto à naturalidade desses usuários, a pesquisa registrou procedências diversas, ou seja, Santa
Helena/MA; Pedro Afonso/TO; Redenção/PA; Porto Nacional/TO; Xambioá/TO, a maioria dos entrevistados atualmente
não reside em Palmas.
Já o grau de escolaridade dos usuários da Praia do Buriti, apresentou 80% com ensino fundamental incompleto,
e 20% apresentaram ensino médio completo.
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Figura 38 – Escolaridade dos entrevistados da Praia do Buriti (Palmas, TO).

No que diz respeito à renda, predomina usuários com renda entre 1 e 3 salários mínimos, e até 1 salário mínimo,
ambos com um percentual de 40%, e os demais 20% dos usuários aﬁrmaram ter uma renda com mais de 3 e menos
de 5 salários mínimos.

Figura 39 – Renda dos entrevistados da Praia do Buriti (Palmas, TO).

No que diz respeito à frequência dos usuários na Praia do Buriti, 80% responderam que vão à praia
esporadicamente, e 20% aﬁrmaram ser aquela a primeira vez que frequentam a praia.
Vale ressaltar também que 100% aﬁrmaram que depositam o lixo gerado na praia, na lixeira.
Quando indagados sobre o prejuízo que o lixo que causa à praia, 100% destacaram a poluição.
Em relação ao lixo mais encontrado na praia, os mais citados foram os copos descartáveis, com 80%, seguidos
pela “latinha” de cerveja/refrigerante com 20%.

316

Figura 40 – Resíduos sólidos “lixo” mais comum na praia do Buriti (Palmas, TO).

Deve-se acrescentar que 60% dos entrevistados possuem uma visão de meio ambiente, na qual associam esse
termo com a palavra natureza, e desconsideram que os elementos modiﬁcados pelo homem e o próprio homem
também fazem parte do meio ambiente, o que pode se reﬂetir numa postura irresponsável em relação ao meio e 40%
dos usuários aﬁrmaram que o meio ambiente é tudo que nos cerca.

Figura 41– O que signiﬁca o meio ambiente segundo os entrevistados.
De acordo com o gráﬁco abaixo, nota-se que aﬁrmativas como melhorar a infraestrutura da praia e limpeza
das praias cada uma delas representaram um percentual de 40% cada, e os demais 20% sugeriram a realização da
educação ambiental dos usuários, como uma medida para melhorar a qualidade do meio ambiente da praia.
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Figura 42 – Ações sugeridas para melhorar o meio ambiente da Praia do Buriti (Palmas, TO).

Praia do Caju

A praia do Caju está localizada na região sudoeste de Palmas, na Avenida Parque, ALC 1407 S (ALC – SO 126),
área das chácaras Barra I, margem direita do Rio Tocantins, com as seguintes coordenadas geográﬁcas 10° 15’ 53,1”
S 048° 21’ 51,1”W. A área dessa praia vem sendo utilizada pela população como área de exploração de turismo e
lazer, existem bares e restaurantes no local, como também, rede de distribuição de energia elétrica, porém falta mais
infraestrutura na praia, pois falta asfalto na estrada que dá acesso à praia, e também a instalação da rede de proteção,
uma vez que há ocorrência de ataques de piranhas.
A média de idade dos usuários entrevistados na Praia do Caju é de 30 anos; predomina pessoas do sexo masculino
(60%), quanto à naturalidade desses usuários, a pesquisa registrou procedências diversas, ou seja, Araguatins/TO;
Dianópolis/TO; Paraíso/TO; São Luís/MA; Porto Nacional/TO; Almas/TO; Fátima/TO; Natividade/TO, todos atualmente
residentes em Palmas, cuja média de tempo de residência é de 8 anos.
Já o grau de escolaridade dos usuários da Praia do Caju, apresentou 40% com ensino superior completo e 40% com
ensino médio completo. Sendo que o ensino superior incompleto e o ensino fundamental incompleto apresentaram
cada um percentual igual a 10%, como pode ser visualizado abaixo.

Figura 23 – Escolaridade dos entrevistados da Praia do Caju (nov/12 a jul/13)
No que diz respeito à renda, 40% aﬁrmaram possuir renda com mais de 3 e menos de 5 salários mínimos, e o
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percentual de 20% representou as seguintes rendas: mais de 5 e menos de 10 salários mínimos, mais de 1 e menos de
3 salários mínimos e até um salário mínimo.

Figura 24 – Renda dos entrevistados da Praia do Caju.

No que diz respeito à frequência dos usuários na Praia do Caju, 50 % responderam que vão à praia esporadicamente,
30% semanalmente e 20% aﬁrmaram que frequentam a praia diariamente.
Vale ressaltar também que 100% aﬁrmaram que depositam o lixo gerado na praia, na lixeira.
Quando indagados sobre o prejuízo que o lixo causa à praia, 90% destacaram a poluição e 10% aﬁrmaram que
além da poluição também pode causar doenças (ex. dengue).
Em relação ao lixo mais encontrado na praia, foram destacados os plásticos (copos, sacolas) com 70%, copos
descartáveis com 20%, seguidos pela “latinha” de cerveja/refrigerante com 10%.

Figura 25 – Resíduos sólidos “lixo” mais comum na praia.

Quanto à percepção de meio ambiente dos usuários da Praia do Caju, 90% apresentaram uma visão na qual
associam esse termo com a palavra natureza e com a palavra (animais) e desconsideram que os elementos modiﬁcados
pelo homem e o próprio homem também fazem parte do meio ambiente, o que pode se reﬂetir numa postura
irresponsável em relação ao meio. Já aﬁrmativas como, o meio ambiente é uma fonte de vida representa 10%.
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Figura 26– O que signiﬁca o meio ambiente segundo os entrevistados.
De acordo com o gráﬁco abaixo, nota-se que 60% sugeriram a limpeza da praia do Caju, 30% sugeriram a
realização da educação ambiental com os usuários, como uma medida para melhorar a qualidade do meio ambiente
da praia, 10% recomendaram melhorar a estrutura da praia e da estrada de acesso à mesma.

Figura 27 – Ações sugeridas para melhorar o meio ambiente da Praia do Caju (Palmas, TO).

Praia das Arnos

A praia das Arnos está localizada , segundo o macrozoneamento Territorial do Município de Palmas (TO),
compreendidas entre as coordenadas 10° 09’ 45” S 048° 21’ 40,7” W.
A Praia confronta-se ao norte com lago - UHE Luís Eduardo Magalhães, ao sul com ALC- 41 1N, à leste com as
quadras residenciais 307 N e 407 N e a oeste com o lago - UHE Luís Eduardo Magalhães.
O acesso à Praia se dá principalmente pelas avenidas NS-15 e LO- 010, podendo ser feito também pelas avenidas
Joaquim Teotônio Segurado e NS- 01.
A média de idade dos usuários entrevistados na Praia das Arnos é de 39 anos; predomina pessoas do sexo
masculino (66%), quanto à naturalidade desses usuários, a pesquisa registrou procedências diversas, ou seja, Gonçalves
Dias/MA; Porto/PORTUGAL; Codó/MA, a maioria dos entrevistados atualmente reside em Palmas, cuja média de
tempo de residência é de 3 anos.
Já o grau de escolaridade dos usuários da Praia das ARNOS apresentou 67% com ensino médio completo, e 33 %
com ensino médio incompleto, como pode ser visualizado no gráﬁco abaixo.
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Figura 33– Escolaridade dos entrevistados da Praia das ARNOS (Palmas, TO).

No que diz respeito à renda, 66,70% aﬁrmaram possuir renda com mais de 3 e menos de 5 salários mínimos, e
o percentual de 33,30% representou a renda com mais de 1 e menos de 3 salários mínimos, como pode ser observado
no gráﬁco abaixo.

Figura 34 – Renda dos entrevistados da Praia das Arnos
No que diz respeito à frequência dos usuários na Praia das ARNOS, 66,67% responderam que vão à praia
semanalmente, e 33,33% aﬁrmaram ir à praia esporadicamente.
Vale ressaltar também que 100% aﬁrmaram que depositam o lixo gerado na praia, na lixeira.
Quando indagados sobre o prejuízo que o lixo que causa à praia, 100% destacaram a poluição.
Em relação ao lixo mais encontrado na praia, os mais citados foram os plásticos (copos, sacolas) com 66,67%,
seguidos pela ponta de cigarro e garrafas pet com 33,33 %.
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Figura 35 – Resíduos sólidos “Lixo” mais comum na praia das ARNOS (Palmas, TO).

Deve-se acrescentar que 66,67% dos entrevistados possuem uma visão de meio ambiente, na qual associam
esse termo com a palavra natureza, e desconsideram que os elementos modiﬁcados pelo homem e o próprio homem
também fazem parte do meio ambiente, o que pode se reﬂetir numa postura irresponsável em relação ao meio. Já
aﬁrmativas como, o meio ambiente é vida representa 33,33%.

Figura 36 – O que signiﬁca o meio ambiente segundo os entrevistados.
De acordo com o gráﬁco abaixo, ações como: limpeza das praias, realização da educação ambiental dos usuários,
e quantidade de lixeiras na praia, foram apontados cada uma representando 33,33%.

322

Figura 37 – Ações sugeridas para melhorar o meio ambiente da Praia das ARNOS (Palmas, TO).

Praia do Prata

A Praia do Prata está localizada na região sudoeste de Palmas, na margem direita do lago da UHE- Luís Eduardo
Magalhães, com as seguintes coordenadas geográﬁcas 10° 13’ 31,4” S e 048° 22’ 14,3” W, à aproximadamente 9 km
da praça dos Girassóis, no centro da capital. É igualmente utilizada durante todo o ano e os turistas podem usufruir de
bares e restaurantes.
A praia do Prata tem área total de 47.133 m² e o principal acesso se dá através da avenida LO-19. Conta com uma
infra-estrutura composta de banheiros, telefones públicos, bares e restaurantes. O local serve também como ponto de
realização de eventos de médio porte, podendo receber eventos culturais, esportivos e de lazer.
A média de idade dos usuários entrevistados na Praia do Prata é de 29 anos; predomina pessoas do sexo feminino
(64%); quanto à naturalidade desses usuários, a pesquisa registrou procedências diversas, ou seja, Pedro Afonso/TO,
Araguaína/TO, Goiânia/GO, Pelotas/RS, Belém/PA Tenente Portela/RS, Brasília/DF, João Pessoa/PB, Recife/PE, São Luís/
MA, Almas/TO, todos atualmente residentes em Palmas, cuja média de tempo de residência é de 9 anos.
Em relação ao grau de escolaridade dos usuários da Praia do Prata, 55% dos entrevistados aﬁrmaram possuir
o ensino médio completo,18% possuem o ensino superior incompleto, 18% ensino superior completo e 9% o ensino
técnico, como pode ser observado no gráﬁco abaixo.

Figura 18 – Percentual de Escolaridade dos entrevistados da Praia do Prata durante o período compreendido entre
nov/12 a jul/13.
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Quanto à renda familiar, prevaleceu entre 1 salário mínimo – s. m. e menos de 3 s. m., representando 45,50%,
conforme consta do gráﬁco a seguir.

Figura 19 – Percentual de renda dos entrevistados da Praia do Prata, durante o período compreendido entre nov/12 a
jul/13.
No que diz respeito à frequência dos usuários nessa praia, 45,45% responderam que vão á praia semanalmente,
45,45% esporadicamente, 9,09% aﬁrmaram ser aquela a primeira vez que frequentam a praia.
Vale ressaltar também que 90,09% aﬁrmaram que depositam o lixo gerado na praia, na lixeira, enquanto que
9,91% levam o lixo para casa.
Quando indagados sobre o prejuízo que o lixo causa à praia, 90,9% destacaram a poluição e 9,1% aﬁrmaram que
prejudica o turismo.
Em relação ao tipo lixo mais encontrado na praia, foram destacados os copos descartáveis, com 46%, seguidos
pela “latinha” de cerveja/refrigerante com 27%, garrafa pet com 18%, e plásticos (copos, sacolas) com 9% (Figura 20).

Figura 20 - Percentual de lixo mais comum dos entrevistados da Praia do Prata, durante o período compreendido entre
nov/12 a jul/13.

.

De acordo com Reigota (2001), a percepção que se tem de meio ambiente se reﬂete na forma como nos
relacionamos com ele. Para Reigota, meio ambiente é o lugar onde elementos naturais e sociais estão em relações
dinâmicas e em interação, implicando processos de criação cultural, tecnológica, históricos e sociais de transformação
do meio natural e construído.
Segundo CALIL (2010), o meio ambiente é composto por: meio ambiente natural (sinônimo de natureza), meio
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ambiente construído ou artiﬁcial (aquele que sofreu a ação do homem), e meio ambiente cultural (manifestações
artísticas, cientíﬁcas e tecnológicas).
Em análise da percepção dos usuários, acerca de meio ambiente, ﬁca evidenciada a predominância de visão de
meio ambiente naturalista, em que 36,40% dos entrevistados associam esse termo à natureza, e desconsideram que
os elementos modiﬁcados pelo homem e o próprio homem também fazem parte do meio ambiente, o que pode se
reﬂetir numa postura irresponsável em relação ao meio (ﬁgura 21).

Figura 21 – Percentual do que signiﬁca o meio ambiente segundo os entrevistados da Praia do Prata, durante o período
compreendido entre nov/12 a jul/13.

A pesquisa buscou também levantar junto aos usuários dessa praia, sugestões de ações que consideram
prioritárias para melhoria de qualidade. Foi detectado que 54,5% consideram a limpeza das praias e a realização da
educação ambiental com os usuários, como uma medida para melhorar a qualidade do meio ambiente da praia. Sendo
que 18,20% recomendaram jogar lixo na lixeira. E ações como, o recolhimento do lixo e melhorar a infraestrutura da
praia e da estrada de acesso corresponderam a 9,10% cada uma. Aqueles que não souberam responder representam
9,10% dos entrevistados. (Figura 22).

Figura 22 – Percentual das ações sugeridas para melhorar o meio ambiente da Praia do Prata, segundo os entrevistados
da Praia do Prata, durante o período compreendido entre nov/12 a jul/13.

Praia da Graciosa

A Praia da Graciosa está localizada na margem direita do lago da UHE- Luís Eduardo Magalhães projeto orla, no
município de Palmas-TO, com as seguintes coordenadas geográﬁcas 10° 11’ 22” S 048° 21’ 52,4”W. O acesso à essa
Praia se dá pela Avenida Juscelino Kubitschek, sentido Palmas-Paraíso, a 8 km do centro da cidade. A Praia da Graciosa,
de utilização permanente, construída na parte central da Capital, é dotada de bares, restaurantes e vendedores
ambulantes; dispõe de barcos utilizados pelos visitantes para passeios turísticos.
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A média de idade dos usuários entrevistados na Praia da Graciosa é de 40 anos; predomina pessoas do sexo
masculino (83%), quanto à naturalidade desses usuários, a pesquisa registrou procedências diversas, ou seja, Tucuruí/
PA; João Pessoa/PB; São Paulo/SP; Buriti Alegre/GO; Brasília/DF, a maioria dos entrevistados atualmente reside em
Palmas, cuja média de tempo de residência é de 10 anos.
Já o grau de escolaridade dos usuários da Praia da Graciosa, 33% apresentaram com ensino superior completo
e esse mesmo percentual com ensino médio completo. Sendo que o ensino superior incompleto e o ensino técnico
apresentaram cada, um percentual igual a 17%, como pode ser visualizado no gráﬁco abaixo.

Figura 28– Escolaridade dos entrevistados da Praia da Graciosa.
No que diz respeito à renda familiar, 50% aﬁrmaram possuir renda com mais de 3 e menos de 5 salários mínimos,
e o percentual de 33,33% representou a renda com mais de 5 e menos de 10 salários mínimos, e 16,70% possuem uma
renda com mais 1 e menos de 3 salários mínimos.

Figura 29 – Renda dos entrevistados da Praia da Graciosa.

No que diz respeito à frequência dos usuários na Praia da Graciosa, 50% responderam que vão à praia
esporadicamente, 50% aﬁrmaram ser aquela a primeira vez que frequentam a praia.
Vale ressaltar também que 83,33% aﬁrmaram que depositam o lixo gerado na praia, na lixeira, enquanto que
16,67% levam o lixo para casa.
Quando indagados sobre o prejuízo que o lixo que causa à praia, 66,67% destacaram a poluição e aﬁrmativas
como: a poluição prejudica o turismo e prejudica também os animais representaram cada uma, um percentual de

326

16,67 %.
Em relação ao lixo mais encontrado na praia, foram destacados os plásticos (copos, sacolas) com 66,67%, e as
latas de cerveja/refrigerante com 33,33%.

Figura 30 – Lixo mais comum na praia da Graciosa.
Quanto à visão de meio ambiente dos usuários dessa praia, 66,67% possuem uma visão de meio ambiente, na
qual associam esse termo com a palavra natureza, e 16,67% aﬁrmam que o meio ambiente é todo o ambiente que nós
vivemos, e os outros 16,67% dizem que o meio ambiente envolve o planeta, água e os animais.

Figura 31 – O que signiﬁca o meio ambiente segundo os entrevistados.
De acordo com o gráﬁco abaixo, 66,67% sugeriram a realização da educação ambiental dos usuários, como uma
medida para melhorar a qualidade do meio ambiente da praia, 16,67% recomendou a limpeza das praias, e os outros
16,67% sugeriram melhorar a infraestrutura da praia.
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Figura 32– Ações sugeridas para melhorar o meio ambiente da Praia da Graciosa (Palmas, TO).

CONCLUSÃO/ RECOMENDAÇÕES
Os valores de pH das amostras aproximam-se do neutro, sendo moderadamente alcalinos. As análises
microbiológicas realizadas, assim como o pH, indicam que o rio Tocantins, nas cinco praias avaliadas é próprio para
banho cuja categorias são excelente e muito boa. Os índices de Escherichia coli (E. coli) ﬁcaram muito abaixo do limite
máximo estabelecido pela Resolução CONAMA nº 274/00 com exceção de uma amostra na praia das ARNOS durante
as 4ª e 5ª campanhas, de um total de 5 amostragens bimensais consecutivas (40%) apresentou categoria muito boa
e 60% na categoria excelente. As demais praias foram enquadradas na categoria excelente com 100% de freqüência.
Visto a importância deste rio no contexto da Política e Gestão dos Recursos Hídricos nacionais recomenda-se:
1. Gerar um banco de dados sobre qualidade das águas do rio Tocantins da região de estudo.
2. Implantar ações socioambientais para melhorar as condições detectadas nas praias pesquisadas que
apontam para a necessidade de maiores investimentos em infraestrutura e em práticas educativas voltadas
para a conservação das praias, a serem realizadas junto aos seus usuários, a ﬁm de que sejam utilizadas para
exploração do turismo.
3. Implantar na área estudada as placas indicativas de qualidade de balneabilidade em todas as praias avaliadas,
para informar aos usuários da qualidade e/ou riscos que podem eventualmente enfrentar ao utilizar para
recreação e banho.
Embora haja instrumentos e políticas para a manutenção da qualidade da água, seu monitoramento e ﬁscalização,
que são indispensáveis, são necessários que isso faça parte do grupo de ações que tanto as prefeituras quanto o estado
deveriam se ater.
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ANEXOS
ANEXO 8.1 – Resolução CONAMA nº 274/00

RESOLUÇÃO Nº 274 DE 29 DE NOVEMBRO 2000
O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, no uso das competências que lhe são conferidas pela Lei no 6938, de 31 de
agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto no 99.274, de 6 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto na Resolução CONAMA
no 20, de 18 de junho de 1986 e em seu Regimento Interno, e
considerando que a saúde e o bem-estar humano podem ser afetados pelas condições de balneabilidade;
considerando ser a classiﬁcação das águas doces, salobras e salinas essencial à defesa dos níveis de qualidade, avaliados por
parâmetros e indicadores especíﬁcos, de modo a assegurar as condições de balneabilidade;
considerando a necessidade de serem criados instrumentos para avaliar a evolução da qualidade das águas, em relação aos níveis
estabelecidos para a balneabilidade, de forma a assegurar as condições necessárias à recreação de contato primário;
considerando que a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro (PNGC) recomendam a adoção de sistemáticas de avaliação da qualidade ambiental das águas, resolve:
Art. 1o Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes deﬁnições:
a)

águas
doces:
águas
com
salinidade
igual
ou
inferior
a
0,50º/00;
b)
águas
salobras:
águas
com
salinidade
compreendida
entre
0,50º/00
e
30º/00;
c)
águas
salinas:
águas
com
salinidade
igual
ou
superior
a
30º/00;
d) coliformes fecais (termotolerantes): bactérias pertencentes ao grupo dos coliformes totais caracterizadas pela presença da
enzima ß-galactosidade e pela capacidade de fermentar a lactose com produção de gás em 24 horas à temperatura de 44-45°C em
meios contendo sais biliares ou outros agentes tenso-ativos com propriedades inibidoras semelhantes. Além de presentes em
fezes humanas e de animais podem, também, ser encontradas em solos, plantas ou quaisquer eﬂuentes contendo matéria orgânica;
e) Escherichia coli: bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae, caracterizada pela presença das enzimas
ß-galactosidade e ß-glicuronidase. Cresce em meio complexo a 44-45°C, fermenta lactose e manitol com produção de
ácido e gás e produz indol a partir do aminoácido triptofano. A Escherichia coli é abundante em fezes humanas e de
animais, tendo, somente, sido encontrada em esgotos, eﬂuentes, águas naturais e solos que tenham recebido contaminação
fecal recente;

b)

f) Enterococos: bactérias do grupo dos estreptococos fecais, pertencentes ao gênero Enterococcus (previamente considerado
estreptococos do grupo D), o qual se caracteriza pela alta tolerância às condições adversas de crescimento, tais como:
capacidade de crescer na presença de 6,5% de cloreto de sódio, a pH 9,6 e nas temperaturas de 10° e 45°C. A maioria das
espécies dos Enterococcus são de origem fecal humana, embora possam ser isolados de fezes de animais;

c)

g) ﬂoração: proliferação excessiva de microorganismos aquáticos, principalmente algas, com predominância de uma
espécie, decorrente do aparecimento de condições ambientais favoráveis, podendo causar mudança na coloração da água
e/ou formação de uma camada espessa na superfície;

h) isóbata: linha que une pontos de igual profundidade;
i) recreação de contato primário: quando existir o contato direto do usuário com os corpos de água como, por exemplo, as atividades
de natação, esqui aquático e mergulho.
Art. 2o As águas doces, salobras e salinas destinadas à balneabilidade (recreação de contato primário) terão sua condição avaliada
nas categorias própria e imprópria.
§ 1o As águas consideradas próprias poderão ser subdivididas nas seguintes categorias:
a) Excelente: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no
mesmo local, houver, no máximo, 250 coliformes fecais (termotolerantes) ou 200 Escherichia coli ou 25 enterococos por l00 mililitros;
b) Muito Boa: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no
mesmo local, houver, no máximo, 500 coliformes fecais (termotolerantes) ou 400 Escherichia coli ou 50 enterococos por 100 mililitros;
c) Satisfatória: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas
no mesmo local, houver, no máximo 1.000 coliformes fecais (termotolerantes) ou 800 Escherichia coli ou 100 enterococos por 100
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mililitros.
§ 2o Quando for utilizado mais de um indicador microbiológico, as águas terão as suas condições avaliadas, de acordo com o critério
mais restritivo.
§ 3o Os padrões referentes aos enterococos aplicam-se, somente, às águas marinhas.
§ 4o As águas serão consideradas impróprias quando no trecho avaliado, for veriﬁcada uma das seguintes ocorrências:
a)
não
atendimento
aos
critérios
estabelecidos
para
as
águas
próprias;
b)
valor
obtido
na
última
amostragem
for
superior
a
2500
coliformes
fecais
(termotolerantes)
ou
2000
Escherichia
coli
ou
400
enterococos
por
100
mililitros;
c) incidência elevada ou anormal, na Região, de enfermidades transmissíveis por via hídrica, indicada pelas autoridades sanitárias ;
d) presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive esgotos sanitários, óleos, graxas e outras substâncias, capazes de
oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação;
e)
pH
<
6,0
ou
pH
>
9,0
(águas
doces),
à
exceção
das
condições
naturais;
f) ﬂoração de algas ou outros organismos, até que se comprove que não oferecem riscos à saúde humana;
g) outros fatores que contra-indiquem, temporária ou permanentemente, o exercício da recreação de contato primário.
§ 5o Nas praias ou balneários sistematicamente impróprios, recomenda-se a pesquisa de organismos patogênicos.
Art. 3o Os trechos das praias e dos balneários serão interditados se o órgão de controle ambiental, em quaisquer das suas instâncias
(municipal, estadual ou federal), constatar que a má qualidade das águas de recreação de contato primário justiﬁca a medida.
§ 1o Consideram-se ainda, como passíveis de interdição os trechos em que ocorram acidentes de médio e grande porte, tais como:
derramamento de óleo e extravasamento de esgoto, a ocorrência de toxicidade ou formação de nata decorrente de ﬂoração de algas
ou outros organismos e, no caso de águas doces, a presença de moluscos transmissores potenciais de esquistossomose e outras
doenças de veiculação hídrica.
§ 2o A interdição e a sinalização, por qualquer um dos motivos mencionados no caput e no § 1o deste artigo, devem ser efetivadas,
pelo órgão de controle ambiental competente.
Art. 4o Quando a deterioração da qualidade das praias ou balneários ﬁcar caracterizada como decorrência da lavagem de vias
públicas pelas águas da chuva, ou em conseqüência de outra causa qualquer, essa circunstância deverá ser mencionada no boletim
de condição das praias e balneários, assim como qualquer outra que o órgão de controle ambiental julgar relevante.
Art. 5o A amostragem será feita, preferencialmente, nos dias de maior aﬂuência do público às praias ou balneários, a critério do
órgão de controle ambiental competente.
Parágrafo único. A amostragem deverá ser efetuada em local que apresentar a isóbata de um metro e onde houver maior concentração
de banhistas.
Art. 6o Os resultados dos exames poderão, também, abranger períodos menores que cinco semanas, desde que cada um desses
períodos seja especiﬁcado e tenham sido colhidas e examinadas, pelo menos, cinco amostras durante o tempo mencionado, com
intervalo mínimo de 24 horas entre as amostragens.
Art. 7o Os métodos de amostragem e análise das águas devem ser os especiﬁcados nas normas aprovadas pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial-INMETRO ou, na ausência destas, no Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater-APHA-AWWA-WPCF, última edição.
Art. 8o Recomenda-se aos órgãos ambientais a avaliação das condições parasitológicas e microbiológicas da areia, para futuras
padronizações.
Art. 9o Aos órgãos de controle ambiental compete a aplicação desta Resolução, cabendo-lhes a divulgação das condições de
balneabilidade das praias e dos balneários e a ﬁscalização para o cumprimento da legislação pertinente.
Art. 10. Na ausência ou omissão do órgão de controle ambiental, o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA atuará, diretamente, em caráter supletivo.
Art. 11. Os órgãos de controle ambiental manterão o IBAMA informado sobre as condições de balneabilidade dos corpos de água.
Art. 12. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios articular-se-ão entre si e com a sociedade, para deﬁnir e implementar
as ações decorrentes desta Resolução.
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Art. 13. O não cumprimento do disposto nesta Resolução sujeitará os infratores às sanções previstas nas Leis nos 6.938, de 31 de
agosto de 1981; 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e no Decreto no 3.179, de 21 de setembro de 1999.
Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 15. Ficam revogados os arts. nos 26 a 34, da Resolução do CONAMA no 20, de 18 de junho de 1986.
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RESUMO
Com objetivo de veriﬁcar a utilização da cinza de madeira como corretivo da acidez do solo na cultura do arroz,
foi conduzido o experimento em campo no Centro de Ciências Agrárias da Fundação Universidade do TocantinsUNITINS. Foram utilizadas cinco doses (0; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 ton.ha-¹). As unidades experimentais foram constituídas três
variedades de Arroz (BRS Monarca, BRS Serra Dourada e BRS Sertaneja) tendo delinemento experimental utilizado em
blocos casualizados em faixa, Latossolo Vermelho Amarelo textura média, Tb Distróﬁco. A aplicaram-se cinza 10 dias
antes do plantio. As cinzas vegetais são aproveitadas no campo como corretivo da acidez do solo, por apresentarem
em sua composição quimica, nutrientes e bases trocáveis.

INTRODUÇÃO

O arroz Oryza sativa L. é o principal item da dieta das populações asiáticas e latina americanas, e passa por
uma seria crise pelo desequilibrio entre a oferta e a demanda. Desde o inicio da década o estoque mundial de arroz
beneﬁciado reduziu pela metade, tendo ainda uma situação em que os grandes produtores são também grandes
consumidores, tornando o mercado internacional desse cereal muito reduzido. Nos últimos anos, a produção de arroz
não tem sido suﬁciente para compensar o crescimento do consumo, com o agravante da tendência atual de redução
das áreas semeadas em virtude da redução da disponibilidade de água para irrigação e de novas áreas para o cultivo,
principalmente nos países asiáticos em que o processo de urbanização tem sido alto (FORNASIERI FILHO & FORNASIERI,
2006). Neste contexto é essencial aumentar a producao e produtividade do arroz. O aumento de produtividade pode
ser obtido por meio da combinação de fatores tecnológicos, ambientais e socioeconômico (FLOSS, 2008). E a utilizacao
racional de fertilizantes químicos é um dos fatores tecnológicos capazes de contribuir para elevação da produtividade
nacional (FORNASIERI FILHO & FORNASIERI, 2006).
Os fatores mais importantes que afetam a producao da planta de arroz são a deﬁciencia de água e de adubação
nitrogenada. O nitrogênio limita a produção de biomassa e contribui para que as plantas não alcancem a máxima
produção. A alta histórica do preço do petróleo no mercado internacional provoca aumento nos preços dos fertlizantes
derivados da indústria petroquímica, principalmente os nitrogenados, o que eleva os custos de produção.
A acidez do solo limita a produção agrícola em consideraveis areas do mundo, inclusive nas zonas tropicais,
em decorrência da toxidez por AL³+ e/ou Mn²+ e/ou baixos níveis de Ca²+ e Mg²+ o que ocasiona baixa saturação
por bases. Fatores esses, limitantes á divisão celular, ao crescimento e ao aprofundamento do sistema radicular, a
disponibilidadede nutrientes e à atividade biológica, o que afeta tanto o estabelecimento como o desenvolvimento
das culturas. Nessas condições, a aplicação de calcario é o meio mais econômico, rápido e eﬁciente para sanar esses
problemas, pois, eleva o pH, aumenta a retenção de cátions (Ernani et al., 2000).
A cinza de madeira foi a única forma de adubação potássica empregada na agricultura até o descobrimento
das jazidas de sais potássicos solúveis. A quantidade de K2O existente nas cinzas de madeira pode variar conforme o
tipo de madeira, mas pode conter entre 5-25% K2O. Dentre os nutrientes que podem ser encontrados nas cinzas de
madeira, o cálcio se apresenta sob a forma de cal viva (CaO) que aos poucos passa a carbonato de cálcio (CaCO3) e ao
se adicionar água á cal, forma-se hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), que é a cal extinta.
Essas caracteristicas promovem ao material ação alcalina o que pode contribuir com a correção da acidez dos
solos (Chirenje & Ma, 2002). Desta forma acredita-se que a reciclagem da cinza de madeira contribuirá para diminuir
os problemas ambientais oriundos do acúmulo desse material no meio.
Por utilização de produtos químicos para nutrir o solo e a lavoura, pode modiﬁcar os ambientes aquáticos nos
quais se depositam, além da possibilidade de conduzir os agrotoxicos utilizados nas lavouras do arroz para outras
áreas, (Lopes, 2008).
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OBJETIVO
Com principal foco na Agricultura orgânica o objetivo do projeto é veriﬁcar a utilização do pó de cinza de madeira
como corretivo da acidez do solo para cultura do arroz.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no ano agrícola 2012/2013 na área experimental pertencente à Fundação
Universidade do Tocantins - UNITINS, localizada no município de Palmas – TO, com altitude de 220m. O solo é
classiﬁcado como Latossolo Vermelho amarelo, o qual foi originalmente ocupado por vegetação de cerrado e cultivado
por culturas anuais.
Utilizou-se as dosagens do adubo pó de cinza em (0, 5, 10, 20, 40 kg há-1) e os cultivares de três espécies (BRS
Sertaneja, Serra Dourada e Monarca), com quatro repetições e cinco tratamentos, correspondentes ao total de 20
parcelas. As dimensões das parcelas foram de 5 m de comprimento e 4 m de largura com intervalo de 1m entre
elas.
A adubação realizada foi a lance em cada tratamento utilizou-se uma dosagem diferente para primeiro
tratamento 40 kg ha-1 segundo tratamento 5 kg ha-1 terceiro tratamento 20 kg ha-1 quarto tratamento 10 kg ha-1 e a
ultimo tratamento 0 kg ha-1 de cinzas. Proveniente da cinza a ação do potássio promove folhas, ﬂores e frutos mais
ﬁrmes e dá maior resistência às doenças, ao frio e à seca, diminui a transpiração. Intensiﬁca a coloração dos frutos e
retarda o apodrecimento. Favorece a produção de açucares e de amido e eleva o pH do solo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a deﬁciência de precipitação no mês de dezembro 2012 impossibilitou o desenvolvimento do projeto de
plantio de arroz sobre palhada de leguminosas em sistema de plantio direto. O projeto seguiu a linha de estudo com
a utilização de cinzas de madeira, como corretivo da acidez do solo para cultura do arroz, que apresentam em sua
composição quimica nutrientes e bases trocaveis. Para adubação foram utilizadas cinco doses (0; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 ton.
ha-¹).
As variedades da cultura do arroz são (BRS Monarca, BRS Serra Dourada e BRS Sertaneja). O delineamento
experimental realizado é blocos casualizados em faixa. Adubaçao foi realizada no dia 01 de fevereiro de 2013 e o
plantio foi realizado no dia 11 de fevereiro de 2013.
O crescimento, o desenvolvimento e a produção de grãos em cereais são fortemente inﬂuenciados pela
disponibilidade de nitrogênio no solo [1]. Estudos mostram que o aumento no suprimento de fertilizantes à base de
nitrogênio aumenta de forma signiﬁcativa a produção de área foliar e, consequentemente, a taxa fotossintética das
plantas. Em contraste, a deﬁciência de nitrogênio reduz a área foliar e resulta na redução da absorção da energia
luminosa.
Segundo EMBRPA 2003 na cultura do arroz de terras altas, a diminuição de água concorre para uma diminuição
no rendimento de grãos. Para diminuir os efeitos negativos decorrentes da redução hídrica, torna-se necessário semear
em períodos nos quais a fase de ﬂorescimento-enchimento de grãos coincide com uma maior demanda pluvial. No
experimento ouve um déﬁcit hídrico onde comprometeu o preenchimento dos grãos ocasionando a perda de dados
para analises de peso relacionadas a dosagens de pó de cinzas utilizados.
Com isso, acredita-se que um estudo sobre o balanço hídrico do solo possibilitará caracterizar
os períodos de maior e menor quantidade de chuva oferecendo, desta forma, subsídios para a concretização de um
zoneamento de risco climático.
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Tabela 1. Relação entre adubação com doses de cinzas nas três variedades.

Médias seguidas por Trat-b (Tb) comparam as médias de cada parâmetro em relação a doses de cinzas; médias
seguidas por Ta x Tb comparam a relação entre doses de cinzas e médias entre cultivares os resultados obtidos
mostram que não houve interação entre cultivares quando utilizado diferentes doses de cinzas. Os tratamentos são
quantitativos. O Teste F não se aplica signiﬁcativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01) signiﬁcativo ao nível de 5%
de probabilidade (.01 =< p < .05) ns não signiﬁcativo (p >= .05).
Gráﬁco 2. Apresentando a relação entre adubação e sua inﬂuência na altura de plantas da cultura do Arroz.

O gráﬁco está relacionando as diferentes doses de adubação e a altura de plantas. Não foi aplicado o
teste de comparação de médias por que o F de interação não foi signiﬁcativo. As médias seguidas pela mesma
letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.
No gráﬁco observou-se uma interação quando as dosagens aumentam o comprimento de plantas diminuem.

CONCLUSÕES
Não houve interação entre adubação e as três variedades BRS Sertaneja, BRS Serra Dourada e BRS Monarca.
Com déﬁcit hídrico ocorreu a perda da qualidade de grãos comprometendo seu preenchimento. A análise gráﬁca foi
signiﬁcativa Linear para Tukey a 5%.
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INTRODUÇÃO
O Estado do Tocantins está inserido na Região Hidrográﬁca Tocantins/Araguaia, região que vem sendo ocupada,
de forma intensa, desde as décadas de 60 e 70, a partir da expansão da fronteira agropecuária. Sua localização e
abundância de recursos naturais, especialmente dos recursos hídricos, conferem à região um caráter estratégico para
o desenvolvimento do país. Além do avanço da atividade agropecuária e exploração mineral, a região apresenta grande
potencial para aproveitamento hidrelétrico e transporte hidroviário.
Na necessidade de gerar lucratividade, agricultores impulsionaram o desmatamento, que tem como principais
consequências a destruição da biodiversidade, erosão e empobrecimento dos solos, enchente e assoreamento dos rios,
desertiﬁcação e a proliferação de pragas e doenças. A ocupação e o uso do solo de forma inadequada pelas atividades
agropecuárias alteram, evidentemente, os processos físicos, químicos e biológicos dos ecossistemas naturais.
De acordo com Merten & Minella (2002), áreas declivosas, nascentes e margens de rios, áreas de recarga dos
aquíferos são consideradas áreas ecologicamente frágeis. Devendo, então, serem preservadas ou exploradas por
sistemas agroﬂorestais com baixo impacto ambiental. Mas não é isso que ocorre geralmente, os agricultores acabam
explorando intensivamente estas áreas, causando prejuízos ambientais, sociais e econômicos. Um exemplo disso é
a utilização de áreas com alta declividade de forma insustentável, aumentando a erosão hídrica e contaminando os
recursos hídricos devido a grande quantidade de sedimentos que chegam até os corpos d’água.
A legislação ambiental vigente exige que cada propriedade rural reserve parte da sua área à preservação
ambiental e as estabelece como Áreas de Preservação Permanente (APPs) e a Área de Reserva Legal (ARL).
De acordo com o Decreto Federal 97.632/89 “A recuperação deverá ter por objetivo o retorno do sítio degradado
a uma forma de utilização, de acordo com um plano pré-estabelecido, para o uso do solo, visando a obtenção de uma
estabilidade do meio-ambiente.” As ações a serem desenvolvidas em um imóvel rural, por exemplo, visam delimitar,
recuperar, recompor e criar condições para a regeneração da vegetação nativa das áreas de interesse ambiental
existentes na propriedade, seja para a manutenção dos recursos hídricos, seja a preservação da ﬂora e fauna regionais.
O País têm promovido importantes mecanismos de incentivo à política agrícola, buscando a construção de um
desenvolvimento agrícola, pecuário e silvicultural sustentável, porém informações quanto às áreas de preservação
permanentes e de reserva legal, em sua maioria, não chegam ou não são adotadas pelos produtores rurais. Dado esta
situação convivemos no campo com a situação de usos adequados e inadequados dos solos, quando comparamos
a necessidade de preservação de vegetação nas margens dos rios e ribeirões, assim como, nas encostas de morros.
Neste contexto, o presente estudo propôs a seleção de cinco pequenas e médias propriedades rurais, localizadas na
bacia do ribeirão São João, onde está sendo realizado levantamentos de campo com a utilização de GPS de navegação,
para obtenção de coordenadas dos limites destas propriedades e numa etapa seguinte, com apoio de ferramentas do
SIG, a elaboração de mapas temáticos das áreas de uso adequado e inadequado do solo.
Vale ressaltar que a bacia em epígrafe localiza-se nas proximidades de Palmas, capital do Tocantins, distando
05 km de áreas urbanas, recebendo uma pressão por recursos naturais e por constar no programa da SANEATINS
(Companhia de Saneamento do Tocantins) como potencial futuro para fornecimento de água para abastecimento de
Palmas. A Bacia do São João que abrange três municípios (Palmas, Porto Nacional e Monte do Carmo), possui uma
característica de ter sido colonizada por moradores pioneiros, assentados e reassentados.

OBJETIVOS
Objetivo geral
Orientar o desenvolvimento sustentável da pequena e media propriedade rural buscando estimular um conjunto
de ações integradas, voltadas para a recuperação ambiental, adequação ambiental, otimização e renovação de suas
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áreas de produção agropecuária e ﬂorestal, com o uso racional dos recursos hídricos para a garantia de uso futuro.

Objetivos especíﬁcos
•
•

Orientar produtores rurais interessados, sobre a importância dos recursos naturais e sua manutenção de
forma planejada, com a conjugação de ações de conservação e recuperação;
Elaborar mapa temático georreferenciado com delimitações de ARL, corpos hídricos e áreas de uso alternativo
da propriedade rural usando imagem satélite. Para a obtenção das coordenadas e o georreferenciamento
dos pontos de controle foram realizados levantamentos de campo utilizado-se o equipamento GPS de
navegação.

Materiais e Método
Área de estudo
A área de estudo foi a Bacia do Ribeirão São João , segundo Dourado (2008) localiza-se no retângulo envolvente
com as seguintes coordenadas UTM 8.841.334 – 8.857.337 Sul e 787.129 – 819.251 Oeste, que abrange os municípios
de Palmas, Porto Nacional e Monte do Carmo. Situa-se na margem direita do reservatório da Usina Hidrelétrica Luis
Eduardo Magalhães, Rio Tocantins.

Caracterização do uso e ocupação do solo
Para o levantamento do uso do solo e da cobertura vegetal utilizou-se o receptor de satélite (GPS), marca GARMIN
modelo map76CSx e para registro fotográﬁco utilizou-se câmara fotográﬁca digital, prancheta e bloco para anotações
complementares. Os dados de campo levantados em cada propriedade, são coordenadas dos vértices de divisas, além
do registro fotográﬁco e anotações. Para posterior vetorização da área usando-se imagem de Satélite, durante todo o
percurso era observada a situação das nascentes, córregos, vegetação nativa, pastagens e reservas.
A vetorização e identiﬁcação das propriedades foi realizadas por meio do software gratuito Quantum GIS 1.8.0
Lisboa, obtido a partir do download realizado no endereço http://www.qgis.org/en/about-qgis/qgis-releases/149qgis-18-release.html. A imagem utilizada foi a do satélite LANDSAT 7, orbita/ponto 222/67, fuso 22L, obtidas através
de download gratuito do site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais –INPE, imagem de 17/09/2011, Datum
utilizado SAD69.

Levantamento Bibliográﬁco
Foram realizados levantamentos bibliográﬁcos buscando entendimento do Novo Código Florestal (Lei 12.651/12)
e suas mudanças, pois a edição anterior era do ano de 1965, Lei 4771, para melhor compreensão da Legislação vigente,
entre instruções normativas, portarias e decretos no Estado, para uma melhor estruturação do plano de trabalho e
como vai ser a aplicabilidade da legislação no que se refere a adequação, das propriedades parceiras em estudo, caso
haja.

Levantamento de campo
A escolha das propriedades rurais foi realizada na forma de busca à parceiros, localizados na Bacia Hidrográﬁca
do Ribeirão São João, por ser uma bacia de localização estratégica com um potencial de fornecimento de recursos
hídricos, como irrigação com uso de pivô já existente em algumas propriedades, dessedentação de animais, uso
domestico, lazer, industrial e abastecimento publico. Foram realizadas três visitas, para levantamento das possíveis
áreas participantes, durante o mês de Janeiro de 2013, acompanhadas pelos Orientadores: Joseano Carvalho Dourado
, Thânia Maria Fonseca Aires Dourado e pelos bolsistas: Alexandre Giuliano Carrijo, Danuza Costa Leite e Juliana Silva
de Oliveira.
Durante o contato com os proprietários rurais, foram realizadas visitas a área para o conhecimento prévio, fez-se
contato com os presidentes das associações de produtores rurais, por meio desses contatos foram agendadas reuniões

338

com os produtores rurais que se dispuseram a colaborar com o projeto, nestas reuniões foram repassadas informações
quanto à importância de se preservar os recursos naturais ali disponíveis e exposto o quanto esses recursos são ﬁnitos,
estas ações visavam a intenção de mobilizar a comunidade da importância deste projeto. Identiﬁcou-se aqueles que
estivessem dispostos a participar, onde se fazia a apresentação do subprojeto para melhor compreensão e aceitação,
após era proposta a parceria, quando aceito o proprietário ou seu encarregado, marcava uma data para o serviço de
campo. No dia marcado percorria-se todo o perímetro da propriedade para o colhimento de coordenadas nos vértices
usando-se o equipamento de navegação GPS Garmin 76csx, para futura elaboração do mapa temático e caracterização
da área, nesta última etapa contou-se com a colaboração do Engenheiro Ambiental Karllayne Ribeiro de Azevedo.

Aspectos legais
Para o levantamento dos aspectos legais da legislação Estadual, foram realizadas duas visitas junto ao Instituto
Natureza do Tocantins – NATURATINS e IBAMA. Com isso percebe-se que, a legislação ambiental em vigor é apenas
uma dentre as várias normas legais a que estão submetidas as
propriedades rurais e suas atividades agrícolas, e visa garantir que a produção agropecuária esteja adequada as
exigências sociais e às limitações naturais. Para a aplicabilidade das Leis Ambientais é preciso classiﬁcar a propriedade
quanto ao tamanho, dado em módulos.
O tamanho do MF (módulo ﬁscail¹) passou a ter importância como parâmetro legal para indicação da largura
obrigatória para recomposição das Áreas de Preservação Permanente (APP´s) situadas na margem de cursos e corpos
d’água naturais, bem como para isentar propriedades rurais (com até quatro módulos ﬁscais) da responsabilidade de
ter que recuperar ou recompor áreas de Reserva Legal (RLs). As propriedades rurais podem ser classiﬁcadas em:
• minifúndios: com tamanho de até um módulo ﬁscal;
• pequenas propriedades: com área entre um e quatro módulos ﬁscais;
• médias propriedades: com dimensão superior a quatro até 15 módulos ﬁscais e
• grandes propriedades: com área maior do que 15 módulos ﬁscais.
O Artigo 3º da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, traz os conceitos básicos que o proprietário rural deve ter
para a adequação ambiental, conforme abaixo descrito :
“Art. 3º, I - Para os efeitos desta Lei, entende-se por: I – Amazônia Legal: os Estados do Acre, Pará, Amazonas,
Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 13° S, dos Estados de Tocantins e
Goiás, e ao oeste do meridiano de 44° W, do Estado do Maranhão;”
“Art. 3°, II – Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o
ﬂuxo gênico de fauna e ﬂora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;”
“Art. 3°, III – Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos
do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural,
auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como
o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da ﬂora nativa;” “Art. IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com
ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com ediﬁcações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris,
admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio.”
¹Módulo Fiscal (MF) é uma unidade de medida agrária que representa a área mínima necessária para as
propriedades rurais poderem ser consideradas economicamente viáveis (BRASIL, 2012a). Foi instituído pela Lei nº
6.746, de 10 de dezembro de 1979. O tamanho do módulo no Estado do Tocantins varia de 70 a 80 hectares, conforme
o município. O tamanho dos módulos ﬁscais foi ﬁxado inicialmente pela Instrução Especial nº 20, de 1980, do INCRA.
A partir da entrada em vigor do novo Código Florestal 2012 (Lei nº 12.651/2012), que dispõe sobre a proteção
da vegetação nativa, alterado pela Lei nº 12.727/2012, que alteram as Leis nº 6.938/1981, 9.393/1996 e 11.428/2006;
e revoga as Leis nº 4.771/1965 e 7.754/1989. Os Estados e o Distrito Federal tiveram prazo de um ano prorrogável
por apenas mais doze meses, para implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades
rurais, cujas normas gerais serão deﬁnidas pela União em até 180 dias após a publicação da lei. O produtor rural
também terá dois anos para aderir ao PRA, desde que tenha feito a sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural,
criado pela Lei 12.651/2012 no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, o CAR
é um registro eletrônico, obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem por ﬁnalidade integrar as informações
ambientais referentes à situação das Áreas de Preservação Permanente - APP, das áreas de Reserva Legal, das ﬂorestas
e dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas das propriedades e
posses rurais do país.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2013, foram feitas as visitas para o serviço de campo em cinco
propriedades localizadas nos municípios de Palmas e Porto Nacional (tabela 1) :
Tabela 1- Relação dos proprietários e/ou colaboradores com o projeto com suas respectivas áreas e municípios a
quais pertencem.
Propriedade nº

Proprietário

Município

Área em há

01

Eudino J. Alves

Palmas

44,80

02

Orly Barros

Palmas

41,37

03

Geraldo Mineiro

Porto Nacional

60,66

04

Alexandre Nogueira

Porto Nacional

7,94

05

Jose Mendes

Porto Nacional

8,79

As áreas em estudo são classiﬁcadas como pequenas propriedades de acordo com a Lei n° 11.326 de 24 de julho
de 2006 Art. 3°, o que permite subsídios da Lei ambiental, por possuírem menos de quatro módulos ﬁscais(MF). As que
ﬁzeram uso de suas APP`s até julho de 2008, extrapolando o limite mínimo de reserva nas margens, terão que restaurar
de acordo com a (tabela 02). Nas Áreas de Preservação Permanentes consolidadas até a data citada ﬁca autorizada,
exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural.
Tabela 2 - Mostra as faixas ou matas ciliares que devem ser recompostas por módulos ﬁscais.
Faixa por MF

Largura curso d’água

Faixa a restaurar (m)

Referência

Até 1

Todos os cursos d’água

05

§ 1º art. 61-A

1a2

Todos os cursos d’água

08

§ 2º art. 61-A

2a4

Todos os cursos d’água

15

§ 3º art. 61-A

A elaboração dos mapas contendo o cadastro ambiental de cada propriedade foi realizado através da edição das
cartas imagens, com o auxílio de programas computacionais especíﬁcos onde cada uma das tipologias vegetacionais
fotointerpretadas são delimitadas e diferenciadas individualmente. Os mapas foram elaborados utilizando-se a imagem
do satélite LANDSAT 7, orbita/ponto 222/67, fuso 22L, obtidas através de download gratuito do site do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais –INPE, imagem de 17/09/2011, Datum utilizado SAD69.
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Figura 1 – Recorte de imagem do satélite LANDSAT 7, orbita/ponto 222/67, fuso 22L, obtidas através de download
gratuito do site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais –INPE, imagem de 17/09/2011, Datun utilizado SAD69.
De acordo com o levantamento de campo e os dados da carta imagem, pode-se veriﬁcar que a propriedade 1
encontra-se em conformidade com as normas ambientais. Ressalta-se que a mesma possui uma área de cobertura
vegetal natural aproximada de 58% da área total, percentual bem superior ao mínimo necessário que seria de 35%
para a Área de Reserva Legal da propriedade, registra-se que a mata ciliar da propriedade em estudo encontra-se
preservada, sendo que a área de uso alternativo encontra-se pastagens.
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Figura 2 – Recorte de imagem do satélite LANDSAT 7, orbita/ponto 222/67, fuso 22L, obtidas através de download
gratuito do site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais –INPE, imagem de 17/09/2011, Datum utilizado SAD69.
Os dados de campo e da carta imagem nos permitiu veriﬁcar que a propriedade 2 encontra-se em conformidade
com as normas ambientais. Registra-se que a área de cobertura vegetal natural da propriedade representa 68% da área
total do imóvel, percentual também superior aos 35% da área total, necessários para a Área de Reserva Legal, sendo
que a área de uso alternativo encontra-se com pastagens.
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Figura 3 – Recorte de imagem do satélite LANDSAT 7, orbita/ponto 222/67, fuso 22L, obtidas através de download
gratuito do site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais –INPE, imagem de 17/09/2011, Datum utilizado SAD69.
A propriedade 3 teve sua Área de RL suprimida, mas encontra-se em conformidade com os aspectos legais pois
teve sua área desmatada antes do ano de 2008, o que pela lei o proprietário não tem a obrigação de regeneração da
vegetação, quanto a mata ciliar devera ser proposto uma recuperação em trechos onde não tem a largura mínima de
5 metros de acordo com o MF. A área e extremamente dependente dos recursos hídricos por possuir um sistema de
irrigação de auto propelido (pivô central), com área irrigada de 40 há.
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Figura 4 – Recorte de imagem do satélite LANDSAT 7, orbita/ponto 222/67, fuso 22L, obtidas através de download
gratuito do site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais –INPE, imagem de 17/09/2011, Datum utilizado SAD69.
A propriedade 4 encontra-se em conformidade com as normas ambientais. Registra-se que a área de cobertura
vegetal natural da propriedade representa 59% da área total do imóvel, percentual também superior aos 35% da área
total, necessários para a Área de Reserva Legal, sua mata ciliar encontra-se dentro das medidas mínimas exigidas por
lei de acordo com o MF (modulo ﬁscal).
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Figura 5 – Recorte de imagem do satélite LANDSAT 7, orbita/ponto 222/67, fuso 22L, obtidas através de download
gratuito do site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais –INPE, imagem de 17/09/2011, Datum utilizado SAD69 .
Registra-se que a propriedade 5 possui a Área de Reserva Legal em Condomínio - ARLC, tendo o amparo da
legislação, Lei Estadual nº 1.445 de 02 de Abril de 2004, que permite compensação por outra área de terreno rural
localizada na mesma bacia hidrográﬁca. Por isso se encontra em conformidade com as normas ambientais. Tendo toda
sua área em uso com plantações de culturas anuais e frutíferas.

CONCLUSÕES
Os resultados obtidos permitiram concluir que:
01. A partir do estudo realizado na propriedade rural 03 observou-se que para a restauração das áreas suprimidas
de mata ciliar da pequena propriedade, de acordo com o Código Florestal em vigor, não irá reduzir a área utilizada para
a agropecuária, não ocorrendo, portanto, impactos negativos desta adequação na renda anual do agricultor.
02. As propriedades rurais estudadas apresentaram, de modo geral, signiﬁcativa proporção de cobertura vegetal
natural. A deﬁciência encontrada diz respeito à Área de Preservação Permanente, enquanto a Reserva Legal se mostrou
excedente. Para a Reserva Legal o valor em área disponível supera aquele requerido em aproximadamente 35%.
03. Ressalta-se a necessidade de programas de extensão rural com foco no manejo integrado e a conservação
dos recursos naturais, solos, águas e biodiversidade. Essas iniciativas são fundamentais para a introdução de melhorias
nos sistemas de manejo dos recursos naturais no âmbito da propriedade rural e potencializar os serviços ambientais
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prestados pelas áreas destinadas à Reserva Legal e de Preservação Permanente, conforme o requerido pelo Código
Florestal.

REFERÊNCIAS
BRASIL. Lei 4.771/65, 15 set.1965. Institui o Novo Código Florestal. Brasília: Ministério do Meio Ambiente. 1965.
BRASIL. Resolução CONAMA Nº 303, 20 mar. 2002. Dispõe sobre parâmetros, deﬁnições e limites de áreas de
preservação permanente. Brasília: Ministério do Meio Ambiente/ Conselho Nacional de Meio Ambiente. 2002.
BRASIL. Resolução CONAMA Nº 392, 25 jun. 2007. Deﬁnição de vegetação primária e secundária de regeneração
de Mata Atlântica no Estado de Minas Gerais. Brasília: Ministério do Meio Ambiente/Conselho Nacional de Meio
Ambiente. 2007.
DOURADO, Joseano C. Análise da Bacia do Ribeirão São João, Tocantins: uma contribuição metodológica ao
planejamento e gestão ambiental. Tese defendida no Programa de Pós-Graduação do Instituto de Geociências da
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, para obtenção do título de Doutor em Ciências: Geograﬁa, área de
concentração: Planejamento e Gestão Ambiental, 2008.
HALUM, César Hanna. Leis Ambientais do Tocantins
MARTEN,G,H. & MINELLA,JEAN,P. Qualidade da água em bacias hidrográﬁcas rurais: Um desaﬁo atual para sobrevivência
futura. Agroecologia e desenvolvimento rural sustentável.

346

IDENTIFICAÇÃO DE PEQUENOS ROEDORES SILVESTRES
COM BASE EM ESTUDOS CITOGENÉTICOS.
Silva-Filho, A. T.¹; Lima, J.F.S.²
Estudante do Curso de Engenharia Agronômica da UNITINS, Bolsista do PIBIC-UNITINS/CNPq;
e-mail: amiltontavaresﬁlho@hotmail.com 2 Professor/Pesquisador UNITINS/CCA; e-mail: jose.fs@unitins.br

1

INTRODUÇÃO
Diversidade dos roedores e importância dos estudos citogenéticos
De acordo com Emmons & Feer (1997), atualmente, existem cerca de 2.050 espécies de roedores em todo o
mundo, sendo que várias espécies novas são descobertas a cada ano e certamente muitas permanecem desconhecidas.
A ordem Rodentia é encontrada em quase todos os continentes, exceto a Antártica.
A ordem Rodentia compreende o grupo mais diversiﬁcado dos mamíferos com 236 espécies somente no Brasil.
Esta diversidade aliada à sua capacidade adaptativa e a potencialidade de serem reservatórios de doenças, faz com
que os roedores sejam bastante estudados quanto à sua taxonomia, ecologia, biogeograﬁa, zoonoses e biologia da
conservação. Nesse sentido, a identiﬁcação precisa das espécies é uma das mais importantes etapas para a compreensão
da diversidade subsidiando estudos em diferentes áreas do conhecimento.
Estudos citogenéticos têm se mostrado muito eﬁciente para elucidar problemas taxonômicos, inclusive, na
identiﬁcação de novas espécies (SILVA, 1999) e podem ser utilizados em conjunto com conhecimento de sistemática,
morfologia e distribuição geográﬁca. Estudos citogenéticos como ferramentas de identiﬁcação de pequenos
mamíferos têm sido feitos de animais provenientes de várias regiões do estado do Tocantins (LIMA, 2000, 2004; LIMA
& KASAHARA, 2003; LIMA et al., 2003; BONVICINO et al., 2003; SARANHOLI et al., 2008), de modo que, abordagens
citotaxonômicas têm enriquecido estudos morfológicos, permitindo uma caracterização mais eﬁciente das espécies.
Assim, esse sub-projeto contribuiu no desenvolvimento de estudos citogenéticos no Laboratório de Biodiversidade e
Conservação (LABIC) da UNITINS e, consequentemente, com a continuidade de estudos citotaxônomico da fauna de
pequeno mamíferos do estado do Tocantins.

Fragmentação Florestal

O Brasil comporta um dos maiores contingentes de espécimes silvestres do planeta, situando-se entre os maiores
do mundo em biodiversidade. Os padrões de distribuição das espécies, da diversidade e de estrutura das comunidades
de pequenos mamíferos não-voadores relacionados aos amplos gradientes ambientais ainda são pouco conhecidos,
como por exemplo, os observados no bioma Mata Atlântica (PARDINI & UMETSU, 2006). Carmignotto (2005) aﬁrma
que o Tocantins (com a vegetação predominante é de Cerrado) abriga uma das faunas de mamíferos menos conhecidas
da Região Norte, principalmente no que se refere ao conhecimento taxonômico. Ramos & Lima (2013) citam que
poucos trabalhos trazem informações sobre a mastofauna, em geral, tocantinense.
No Brasil, os problemas relacionados à fragmentação é uma dura realidade. Em grandes áreas da Amazônia o
processo é ainda incipiente, mas a velocidade do mesmo é alarmante (WHITMORE, 1997) e algumas regiões estão
intensamente fragmentadas, como está acontecendo em relação ao cerrado. Esses processos de fragmentações
acontecem antes mesmo de se conhecer a real diversidade da fauna existente. O Estado do Tocantins está enquadrado
em estágio de degradação, principalmente, a duas atividades: a de implantações de hidroelétricas e do agronegócio. O
seu potencial hidroelétrico está se concentrando mais nas bacias dos rios Araguaia e Tocantins, e começou na década
de 90. Apresenta 14 hidroelétricas, destas 11 são pequenas (de capacidade maior que 1MW e inferior a 30MW) e
três grandes (Isamur Ikeda, Peixes Angical e Eduardo Magalhães) (GRUPOREDE, 2012). Outro fator que promove
a degradação é a atividade de agronegócio, com destaque para a Soja. Essa realidade está indo ao encontro do
aﬁrmado por Viana et al. (1992) sobre a degradação ambiental: levando os elementos dominantes da paisagem ser a
agropecuária, os núcleos urbanos, as hidrelétricas e as áreas de mineração.
Os pequenos mamíferos têm importância na dinâmica dos ecossistemas, sobre pelo menos três de seus
componentes: o solo, a vegetação e os predadores. Segundo informações retiradas de (GASTAL, 1997, Op cit. SARANHOLI
et al., 2008) eles podem, também, alterar a composição ﬂorística, devido a suas atividades e hábitos. Funcionam como
armazenadores de energia em biomassa, de forma a mediar os ciclos produtores, decompositores e, provavelmente,
atuam como reguladores de populações de invertebrados, especialmente insetos. Concomitantemente, os pequenos
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mamíferos, marsupiais e roedores, apresentarem uma grande complexidade taxonômica (em particular, os roedores) e
frequentes revisões taxonômicas de formas conhecidas são realizadas (WEKSLER & PERCEQUILLO, 2006; PERCEQUILLO
et al., 2011).
O presente estudo teve como objetivo conhecer a diversidade de pequenos mamíferos roedores do Estado do
Tocantins utilizando a citogenética como ferramenta básica para identiﬁcação das espécies em análise conjunta com
conhecimento de sistemática, morfologia e distribuição geográﬁca.

MATERIAL E MÉTODOS
Material e Área de Estudo

As amostras celulares dos pequenos roedores analisados no presente experimento, fazem parte do banco
de células ﬁxadas (ﬁxador de metanol e ácido acético, na proporção de 3:1, respectivamente) do Laboratório de
Biodiversidade e Conservação (LABIC) do CCA/UNITINS. Essas amostras são oriundas de coletas realizadas em 2012 na
Fazenda Nossa Senhora do Carmo (10º43’02,1”S – 48º10’15,3”W) na TO 225, Km 31 (sentido Porto Nacional – Monte
do Carmo), no município de Monte do Carmo. Foram capturados um total de 23 roedores de pequeno porte. Destes,
foram analisados citogenéticamente amostras celulares de 16 indivíduos pertencentes a três espécies: Hylaeamys
megacephalus, Proechimys roberti e Oecomys sp. (Tabela 1).
Tabela 1. Roedores analisados neste estudo com seus respectivos números de campo, nº. de indivíduos e sexo.
Nome
Nº. de Campo
Nº. de Ind.
Sexo
Hylaeamys megacephalus
FSL: 233, 240, 243, 244, 247,
10
♂, ♂,♀,♀,
248, 251, 252, 263, 264
♂, ♂,♀,♀,

♂, ♂

3
♂, ♂, ♀
Proechimys roberti
FSL: 237, 238, 249
3
♂, ♂, ♀
Oecomys sp.
FSL: 246, 255, 262
16
10
♂, 6♀
TOTAL
Legenda: Nº = número; Ind. = indivíduo; FSL= iniciais que compõem o nº de campo; ♂= macho; ♀= fêmea.

Atividades Desenvolvidas

Nos primeiros meses (agosto e setembro) de bolsa foram realizadas atividades de preparação teórica e de
treinamento. Foram realizados estudos sobre conhecimento básicos de citogenética (por exemplo: Cromossomos
metafásicos e o ciclo mitótico, organização molecular da cromatina e heterocromatina e bandeamento cromossômico)
e treinamento de como analisar lâminas com material celular corado (em lâminas já existentes no laboratório), para
isto, utilizou-se microscópio óptico binocular. Em seguida veio o treinamento referente em preparação de reagentes
necessários para uso em estudos citogenéticos. A seguir, apresentaremos as demais atividades desenvolvidas.
Preparação de lâminas:
As lâminas foram lavadas em detergente neutro e enxaguadas em água deionizada. Posteriormente, foram
conservadas na geladeira em álcool a 70%, no mínimo, por 24 horas. Para preparar lâminas, retirava-se do álcool 70%
e secava-se com papel toalha; estas eram acomodadas horizontalmente sobre um suporte no interior do banho-maria
a 60ºC para ﬁcar umedecida pelo vapor da água. Em seguida, uma gota de suspensão celular ﬁxada (com 3 partes de
metanol e um de ácido acético) foi gotejada na porção mediana da lâmina e deixada a secar em temperatura ambiente.
Coloração convencional com “giemsa”
Para coloração das lâminas preparadas, estas foram colocadas horizontalmente sobre suporte. Com a ajuda de
uma pipeta graduada, despejou-se solução de corante giemsa (1ml de giemsa diluída em 30 ml de solução tampão
fosfato a pH 6,8) sobre a superfície da lâmina, até formar um “ﬁlme”, e, assim, ﬁcava por 10 minutos. Em seguida, a
lâmina era lavada com água destilada e seca em temperatura ambiente. O tampão fosfato foi preparado com mistura
de solução A (8,1654g de KH2PO4 em litro de água) com a solução B (10,6794g de Na2HPO4H2O em litro de água).
Com ajuda de um PHmetro, essas soluções eram misturadas em proporções iguais em um Becker (500 ml) até alcançar
o valor do pH 6,8.
Análise das laminas e microfotograﬁas
Nessa etapa, procurou-se seguir os procedimentos utilizados por Lima (2000), como segue:
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- As lâminas de cada exemplar coletado foram analisadas ao microscópio óptico, onde as metáfases tiveram
seus cromossomos contados para se estabelecer o número diploide (2n), modal da espécie e o número de braços
autossômicos (NA). A morfologia dos cromossomos, durante a análise ao microscópio das metáfases, foi simpliﬁcada
em cromossomo de “dois braços (metacêntrico, submetacêntrico ou subtelocêntrico)” e de “um braço (acrocêntrico)”.
A deﬁnição da forma do cromossomo em acrocêntrico, metacêntrico, etc., foi feita visualmente, durante a montagem
do cariograma ou, quando necessário, com a ajuda de literatura especializada.
- As melhores metáfases foram fotomicrografadas no microscópio trinocular Bioval, L1000T-PL, com objetiva 100
de imersão, adaptado com câmera digital automática de 35mm. Posteriormente, foram montados cariogramas das
melhores imagens (metáfases) selecionadas pelo programa Adobe Photoshop CS4.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Aspectos Gerais
Logo no início da bolsa – PIBIC, em agosto/2012, tive a oportunidade de participar do encerramento da primeira
fase do projeto(2011-2012), participando na organização dos resultados do subprojeto (Estudo da Diversidade e
Citotaxonomia de Roedores do Tocantins) apresentado durante a última Jornada Cientíﬁca (XIX) da UNITINS, o que
valeu minha participação como co-autor (ANEXO I).
Foram analisados citogeneticamente 8 (oito) indivíduos da espécie de Hylaeamys megacephalus (FSL: 233, 240,
244, 247, 248, 251, 252 e 263). Destes, foram analisadas 68 (Sessenta e oito) metáfases, uma média aproximadamente
de 8 (oito) metáfases por indivíduo. Em três indivíduos (FSL 243, 252 e 264) não foi possível fazer a contagem dos
cromossomos das poucas metáfases selecionadas, devido à má qualidade das mesmas. Estas apresentavam os
cromossomos muito juntos (sobrepostos) e envoltos por material citoplasmático, possivelmente, devido ao pouco
tempo da lâmina em solução hipotônica (ideal é 20 minutos) e/ou pela temperatura da solução estar abaixo da
indicada, 26ºC.
Dos 8 (oito) Hylaeamys analisados, foram fotografados metáfases de 7 (sete) indivíduos (FSL: 233, 240, 244,
247, 248, 251, 252 e 263), por apresentarem maior facilidade de contagem do número de cromossomos, 2n (numero
diploide). Nessas amostras constatou-se a existência de dois citótipos (variações cromossômicas), 2n-54 (FSL 233, 247,
251, 263) e 2n-52 (FSL 240, 244 e 248). Dentre esses dois citótipos encontrados foi selecionado 1 (um) individuo de cada
que apresentavam as melhores metáfases para montagem cariótipos. Realizou-se a montagem de 5 (cinco) cariogramas
do individuo FSL 233 (2n=54) e 1 (um) cariograma do individuo FSL 248 (2n=52). A ocorrência de citótipos 2n=54 e 52
tem sido conﬁrmado por Lima (2000) e Lima & Kasahara (2003) em um individuo do município do Lageado,Tocantins e
por Mello et al. (2008) para exemplares de Mato Grosso.

Cariotipagem

O cariótipo da espécie Hylaeamys megacephalus (2n=54 e NA=62), Citótipo A, é caracterizado pelos pares 1 e
3 são de subtelocêntrico grandes, sendo o par 1 o maior do conjunto cromossômico; 19 pares de acrocêntricos (2 e 4
ao 21) com variação decresciva de tamanho (grandes, médios e pequenos), e os demais cromossomos, os cinco pares
(22 ao 26) apresentam forma de braços duplos (submetacêntricos e/ou metacêntricos), variando tamanhos de médios
a pequeno. O par sexual apresentou X como um acrocêntrico grande e o Y, é submetacêntrico pequeno (FIGURA 1).
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FIGURA 1 – Cariótipo de Hylaeamys megacephalus, 2n=54, FSL 233. De 1 a 26 são cromossomos autossômicos;
X e Y = Cromossomos sexuais.
O cariótipo de Hylaeamys megacephalus (2n=52 e NA=58), Citótipo B, obtido no presente estudo é idêntico ao
de 2n=54, exceto em relação cromossomos duplo braço, só apresenta quatro pares e o par sexual com o X sendo um
acrocêntrico grande e o Y um pequeno acrocêntrico (FIGURA 2). Estes dados estão de acordo os dados de Lima (2000);
Lima & Kasahara (2003) em relação a um exemplar estudado de Lageado – TO. Essas diferenças de 2n dos citótipos A
e B são explicadas por duas hipóteses por Lima 2000. Na primeira hipótese ele faz uma comparação com Hylaeamys
oniscus (antes denominado Oryzomys oniscus) com 2n=52 e NA=62 (MAIA, 1990). A diferença com o Citótipo B é pela
ocorrência de 2 pares de cromossomos de braços duplos a mais e 2 pares de acrocêntricos a menos em H. oniscus (os
pares 1 e 3, são considerados acrocêntricos). Os cromossomos X e Y no Citótipo B é idêntico ao H. oniscus. A relação
desses dois cariótipos pode ser explicada por mecanismos cromossômicos do tipo inversões pericêntricas em 2 pares
de cromossomos acrocêntricos pequenos do Citótipo B, o que explicaria a ocorrência de 2 pares de cromossomos de
duplo braço a mais em H. oniscus. Porém, apesar da similaridade entre ambos (Citótipo B e H. oniscus) é prematura
aﬁrmar que se trata da mesma entidade especíﬁca porque H. oniscus tem distribuição deﬁnida, para o nordeste do
Brasil.
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FIGURA 2 – Cariótipo de Hylaeamys megacephalus, 2n=52, FSL 248. De 1 a 25 são cromossomos autossômicos;
X e Y = Cromossomos sexuais.
A segunda hipótese é a de que o 2n=52 (Citótipo B) poderia corresponder a uma entidade, ainda não descrita
do ponto e vista cariológico, ou mesmo, ter sido originado de hibridação entre 2n=54 (Citótipo A) e 2n=52 (H. oniscus).
Porém, para isto ser conﬁrmado é necessário um estudo de uma amostra maior de exemplares, acompanhado de
análises morfométricas (principalmente craniana), para se decidir por uma das hipóteses. Ressalta-se aqui que não foi
encontrada nenhuma ocorrência de um cromossomo extra nos exemplares estudados, como observado em 7 células
de 35 analisadas por Lima (2000) e Lima & Kasahara (2003), que apresentaram um 2n=53.
Mello et al. (2008) cita um exemplar de Mato Grosso, do município de Querência, com 2n=52 e NA=62, onde não
apresenta a foto do cariótipo, apenas descrevendo-o como sendo composto por 19 pares de acrocêntricos e 6 pares de
meta-submetacêntrico identiﬁcado como H. megacephalus. Este difere do citótipo B aqui estudado, por apresentar 2
pares metacêntricos pequenos a mais e dois pares acrocêntricos a menos (Mello e colaboradores, consideram os pares
de 1 ao 19 todos acrocêntricos). O par sexual é semelhante ao citótipo B, o X é acrocêntrico médio e o Y é acrocêntrico
pequeno.
Foi feita uma analise comparativa entre os dados apresentados de H. oniscus com a descrição do cariótipo de
Mato Grosso de H. megacephalus (2n=52). Sendo, praticamente, idênticas as descrições dos dois cariótipos, o que
pode signiﬁcar que pode tratar-se de uma mesma entidade taxonômica. Contradizendo aﬁrmação sobre a distribuição
restrita de H. oniscus no nordeste do Brasil e, ao mesmo tempo, fortalecendo a segunda hipótese acima citada por
Lima (2000) sobre a ocorrência do Citótipo B, ser consequência de hibridização entre H. megacephalus (2n=54) e H.
oniscus (2n=52).
Apesar das discussões e observações feitas acima, no geral, é prematuro fazer aﬁrmações e conclusões em cima
de dados provindos de poucos indivíduos. Lima (2000) e Lima & Kasahara (2003) aﬁrmam que apesar da semelhança
cariotípica existir entre indivíduos, é prematuro aﬁrmar que se trata de mesmas entidades taxonômicas quando dados
são provenientes de um único exemplar. Sendo necessário um estudo com um maior número de espécimes, em
conjunto com analises morfométricas.
A ordem Rodentia é citogeneticamente, muito diversa. Em alguns casos, espécies diferenciadas cariotipicamente
e raças cromossômicas apresentam um padrão morfológico externo comum. Além disso, as taxas de mudanças
cariotípicas estimadas para os roedores, estão entre as mais altas observadas nos mamíferos (BENGTSSON, 1980;
BUSH et al., 1977; MARUYAMA & IMAI, 1981).
Características morfológicas externas dos nossos exemplares taxidermizados foram comparadas com as descrições
apresentadas por Bonvicino et al. (2009), como segue: o gênero possui tamanho médio, cauda de comprimento maior
ou similar ao do corpo. Coloração do dorso variando de castanho-escura a castanho-amarelada, com os pelos mais
claros nas laterais e limite geralmente bem deﬁnido com o ventre, que é esbranquiçado ou amarelado. Sendo assim, as
comparações da morfologia externa são coincidentes e conﬁrmadas pelas informações como pertencentes ao gênero
Hylaeamys.
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A análise de três Proechimys roberti (FLS: 237, 238 e 249) apresentou (2n=30 e NA=54), foram analisadas
6 (seis) metáfases. Estas permitiram a montagem do cariótipo sendo assim constituído: quatro pares (1 ao 4) são
submetacêntricos grandes, os pares de 5 ao 12 metacêntricos ou submetacêntricos e o 13, subtelocêntrico (que variam
de tamanho de médio a pequeno), o par 14 é um pequeno acrocêntrico. Já o par sexual, o X é um metacêntrico
de porte médio e o Y um acrocêntrico bem pequeno, diminuto (TABELA 1 e FIGURA 3). A descrição do cariótipo é
idêntica ao apresentado por Lima (2000); Lima e Kasahara (2003) de outros exemplares da mesma espécie coletado
em Porto Nacional – TO, inclusive em relação à presença de constrição secundária no par 9. Em geral, estas constrições
secundárias em nossas amostras apresentaram-se poucos perceptíveis, possivelmente, devido o nível de condensação
da cromatina ser maior nas amostras aqui estudadas. Ressalta-se que a presença de contrições secundárias em um dos
pares cromossomos é uma característica da família Equimyidea, sendo considerado um par marcador.
Os dados foram concordantes com as informações citotaxonômicas apresentadas por Saranholi et al. (2008),
estudando exemplares de Ipueiras - TO.

FIGURA 3. Cariótipo de Proechimys roberti, com 2n=30, macho. De 1 a 14 – Cromossomos autossômicos; X e
Y – Cromossomos sexuais.
As morfologias externas dos exemplares taxidermizados aqui estudados foram comparadas com informações
apresentadas pela literatura especializada. O gênero Proechimys possui tamanho de médio a grande, comprimento
da cauda menor ou aproximadamente igual ao do corpo. Cauda frequentemente ausente devido a facilidade de
rompimento. Pelagem espinhosa devido à presença de pelos aristiformes. Coloração dorsal variando de castanhoavermelhada a amarelada, tracejada de preto por pelos-guarda escuros. Coloração das laterais o corpo bem delimitada
com a superfície ventral totalmente branca. Cauda usualmente escura na superfície superior e clara na parte inferior,
coberta de pelos curtos que não ocultam as escamas. Orelhas largas e longas. Superfície superior das patas claras,
dígitos com tufos ungueais claros. Três pares de mamas (BONVICINO et al, 2008).
Foram realizadas análises de três indivíduos do Gênero Oecomys sp. (FSL 246, 255 e 262), aqui reconhecido
como O. concolor, foi constatado um 2n=60. As primeiras lâminas apresentaram uma má qualidade das metáfases,
cromossomos sem formas não bem deﬁnidas, muito próximos e em sobreposição (possivelmente, devido à baixa
temperatura, <30ºC, da solução hipotônica ou pouco tempo de material celular na mesma, ideal 20 minutos). Novas
tentativas de melhorar a qualidade das lâminas foram feitas, utilizando-se amostra do individuo FSL 255, macho, que
apesar de não permitir a montagem de cariótipo, possibilitou melhor visualização, deﬁnição das formas, contagem dos
cromossomos e a identiﬁcação do X.
Foi contado um total de 13 metáfases com 60 cromossomos, sendo a sua grande maioria de acrocêntrico.
Foi conﬁrmada a presença de dois cromossomos subtelocêntricos grandes; dois sub/metacêntrico pequenos e um
grande cromossomo submetacêntrico (FIGURA 4, A e B). Dados cariotípicos de duas espécies brasileiras com 2n=60
são apresentados por Langguth et al. (2005), O. bahiensis e O. concolor. Sendo que a primeira espécie foi encontrada
no nordeste (Pernambuco) e a segunda espécie, O. concolor, foi coletado no Brasil central (Distrito Federal e Goiás). O
cariótipo de O. concolor, é assim descrito pelos autores citados: o par 1 é de grandes submetacêntricos, 27 pares são
de acrocêntricos de tamanho decrescentes de grandes a pequenos e um único par de metacêntrico pequeno, o 29. Em
relação ao par sexual o X é citado como um grande submetacêntrico grande e o Y um acrocêntrico de tamanho médio.
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Foi possível identiﬁcar com segurança o par 1, 29 e o cromossomo X. Os demais cromossomos, apesar da qualidade
das metáfases, indicam serem acrocêntricos (Figura 4, B).
Segundo Bonvicino et al. (2008) o gênero Oecomys é caracterizado como animal de tamanho pequeno a
médio porte, cauda maior que o comprimento do corpo. Pelagem do dorso variando de castanho-escuro a castanhoalaranjado. Laterais mais claras do que o dorso, com limite bem deﬁnido com ventre esbranquiçado com as bases dos
pelos cinza. Pelagem da cabeça geralmente de cor similar à do corpo. Conﬁrmando as características da morfologia
externa dos exemplares aqui estudados.

A
B
FIGURA 4. Metáfases de Oecomys concolor. A. metáfase de uma fêmea (FSL 262, das primeira lâminas); B. metáfase de
um macho (FSL 255, com melhor qualidade). Os “círculos” vermelhos indicam o par 1 e os negros destacam o par 29
de metacêntricos pequenos. A seta, na foto a direita, aponta o cromossomo sexual X, um grande submetacêntrico. Na
Fig. B, o circulo superior vermelho, o cromossomo está sobreposto por um acrocêntrico médio e este por um pequeno
acrocêntrico, assim:

CONCLUSÕES
Vários estudos citogenéticos realizados em representantes da ordem Rodentia têm mostrado uma intensa
variabilidade cromossômica, tanto entre os gêneros, quanto entre as espécies. Os estudos sobre a biodiversidade de
roedores do Estado do Tocantins, utilizando dados citogenéticos, permitiram tirar as seguintes conclusões:
- Dos 16 exemplares analisados, foram possíveis identiﬁcar 3 (três) espécies com base na citotaxonomia, sendo
eles Hylaeamys megacephalus, Proechimys roberti e Oecomys concolor.
- Foram constatadas duas variações cromossômicas em H. megacephalus, (2n=54 e 2n=52), tendo a segunda,
uma possibilidade de tratar-se de uma entidade taxonômica resultante de hibridização entre H. megacephalus (2n=54)
x H. oniscus (2n=52) ou, mesmo, tratar-se de uma nova entidade taxonômica.
- As comparações da morfologia externa dos animais aqui estudados com informações da literatura especializada
foram concordantes, reforçado os dados citotaxonômicos aqui realizados.
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INTRODUÇÃO
Este projeto teve por objetivo realizar pesquisa a ﬁm de conhecer a realidade psicossocial dos adolescentes que
estão cumprindo medida socioeducativa de privação de liberdade no município de Palmas-TO, e, concomitantemente,
compreender como está sendo executada a política do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) no
Estado do Tocantins, a partir do mapeamento dos adolescentes que estão cumprindo medida de privação de liberdade
na Unidade de Semiliberdade (USL) de Palmas e no Centro de Atendimento Socioeducativo de privação de liberdade
do Estado (CASE). O problema central desta pesquisa se pauta na contradição entre a desinstitucionalização dos
adolescentes autores de ato infracional, preconizada politicamente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
e pelo SINASE, e a prática histórica de execução da política que, inversamente, tem institucionalizado os adolescentes
que cometem ato infracional.
A perspectiva teórico-conceitual e política do projeto fundamenta-se na Teoria Sócio-Histórica de Vigotski (2001)
e na política do SINASE instituído e regulamentado pela Lei Nº 12.594, de janeiro de 2012. A Lei Nº 12.594 regulamenta
desde os responsáveis legais por formular e coordenar a execução da política nacional de atendimento socioeducativo
até a execução direta do serviço, regido pelos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído
pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. O SINASE tem como ﬁnalidade trabalhar a valorização do adolescente como
ser humano, defendendo seus direitos, respeitando sua condição de pessoa em desenvolvimento, de modo que o
adolescente que comete ato infracional e está em privação de liberdade cumprindo medida socioeducativa possa
construir um projeto de vida, que venha contribuir para a superação da institucionalização.
Foi estabelecido como meta, nessa perspectiva, desenvolver estudos sistemáticos sobre a temática, buscando
compreender conceitualmente a proposta de desinstitucionalização, preconizada na política do SINASE e conhecer os
diversos estudos já realizados na área. Desta forma, tornou-se indispensável o levantamento bibliográﬁco de livros
conexos à área e a realização de pesquisas em periódicos cientíﬁcos.
A partir do levantamento bibliográﬁco foi possível compreender a realidade das políticas públicas destinadas
ao adolescente em conﬂito com a lei no Brasil, possibilitando uma análise histórica de como esses jovens foram
tratados pela perspectiva da lei ao longo do tempo. Para o ECA, a deﬁnição de criança e adolescente se dá no Art.
2° da seguinte forma “considera-se criança, para os efeitos da lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”, e excepcionalmente os de até 21 anos de idade. Para a
Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, todo ser humano com idade menor que 18 anos é considerado
criança. Esses documentos legais de cunho nacional e internacional vêm para garantir à criança e ao adolescente o
gozo de seus direitos fundamentais e uma vida digna, viabilizando o seu pleno desenvolvimento.
A adolescência no Brasil é estigmatizada como sendo uma fase que provoca muito aborrecimento nos pais,
devido ao fato de ser uma fase de transição, de mudança biopsicossocial, porém por meio da perspectiva sóciohistórica entendemos a adolescência como parte de um processo de interações sociais, no qual o individuo é autor de
sua própria história e vem para somar com os demais, pois compartilha e transforma as relações e signiﬁcações sociais
a partir das características individuais, culturais, e sócio-históricas vivenciadas por ele (TAVARES, 2011).
A partir deste estudo podemos eleger algumas referências importantes para traçarmos uma compreensão
histórica de como a criança e o adolescente foram compreendidos e tratados pelo Estado. Traremos brevemente o
histórico do Brasil no que tange as leis referentes à criança e ao adolescente para melhor entendermos o processo de
desinstitucionalização proposto pelo ECA e pelo SINASE.
A primeira legislação especíﬁca que regia a atenção à criança e ao adolescente foi o Código do Menor de 1927,
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o qual tinha um caráter punitivo, coercitivo, higienista e conservador, sua missão era „limpar‟ a sociedade, retirando
dela o „menor‟. Aqui „menor‟ refere-se à criança e ao adolescente pobres, sem família e principalmente que tinham
conﬂito com a lei, de modo que estes eram separados da sociedade, tratados com os recursos da institucionalização
(como forma de controle social), e depois quando „curados‟, entendendo seu papel na sociedade, eram devolvidos a
ela. Assim a „sujeira social‟, provocada pelas inúmeras faces do sistema capitalista, era controlada (TAVARES, 2011).
Entendendo que esta não era a melhor saída, e que vinha com muitas deﬁciências em sua execução, o Código do
Menor foi substituído por um novo código de menores no ano de 1979, o qual não apresentou mudanças signiﬁcativas.
As verdadeiras mudanças só vieram ocorrer em 1988, por meio da Constituição Federal, que foi apelidada “constituição
cidadã”, esta foi conquistada por meio de muitas lutas sociais. E só após a Constituição Federal de 1988 os direitos da
criança e adolescente são reconhecidos e garantidos (SARAIVA; KOENER; VOLPI, 2006).
Em 1990 é criado o ECA que assume as diretrizes dessa política, entendendo criança e adolescente como sujeito
de direitos, apontando o caminho para que esses fossem contemplados nas mais variadas formas do exercício da
cidadania, propiciando-lhes o pleno desenvolvimento e a dignidade humana.
Em nossa atual conjuntura socioeconômica, nessa lógica neoliberalista, as crianças e os adolescentes são por
vezes vítimas das expressões da questão social, já que quanto mais carente uma família, mais difícil são suas condições
para criar, cuidar, e educar os seus jovens, em que o abandono, a pobreza extrema, a falta de acesso à educação, à
saúde, dentre tantas outras necessidades básicas tornam-nas propensas para a busca de soluções mais „rápidas‟ e
acessíveis para uma „vida melhor‟, soluções como: a criminalidade e/ou o envolvimento com drogas, já que quando
há insatisfação das necessidades básicas podem ocorrer “sérios prejuízos à vida material e dos homems e à atuação
destes como sujeitos (informados e críticos)” (PEREIRA, 2000, p.67).
Devido ao ECA, e agora também ao SINASE, que eram apenas diretrizes, e no ano de 2012 foi instituído lei, o
adolescente que comete um ato infracional é submetido à responsabilização por meio das medidas socioeducativas
- advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e
internação. O adolescente é penalmente inimputável até a idade inferior a 18 anos, levando em consideração a idade
na data da infração cometida, cumpre medidas previstas nos artigos 112 a 121 do ECA. As medidas socioeducativas
são sentenciadas a partir do dano do ato infracional, a ﬁnalidade das aplicações não são meramente a punição, mas
prioritariamente a reeducação pedagógica do adolescente em conﬂito com a lei, de modo que venha a ser imbuída
nele a consciência de cidadania plena (BRASIL, 2012).
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD apud SINASE, 2006, p. 52) aﬁrma que
“toda pessoa nasce com um potencial e tem direito de desenvolvê-lo. Para desenvolver o seu
potencial as pessoas precisam de oportunidades. O que uma pessoa se torna ao longo da
vida depende de duas coisas: as oportunidades que tem e as escolhas que faz. Além de ter
oportunidade as pessoas precisam ser preparadas para fazer escolhas. Portanto, as pessoas
devem ser dotadas de critérios para avaliar e tomar decisões fundamentadas.”
Essa é a proposição do SINASE que percebe o adolescente como um ser em desenvolvimento com total capacidade
de contribuir e somar socialmente, quando ensinado e instruído para conviver em comunidade, respeitando leis e
sendo carregado de princípios e valores que contribuem para uma sociedade melhor. As medidas socioeducativas têm
a função, segundo VOLPI (2006) de “garantir o acesso do adolescente às oportunidades de superação de sua condição
de exclusão, bem como de acesso à formação de valores” que a sociedade julga importantes para o convívio familiar
e social do adolescente.
Atualmente no Brasil, segundo dados estatísticos apreendidos do Levantamento Nacional do Atendimento
Socioeducativo ao Adolescente em Conﬂito com a lei, de 2010, as regiões com grande potencial industrial são os
locais onde existe a maior quantidade de adolescentes em conﬂito com a lei. E os estados com maior população de
adolescentes em cumprimento de internação e internação provisória são: São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Paraná, Ceará, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Santa Catarina. Destes, o maior número
de internações e internações provisórias está em São Paulo. O referido documento infere que o número de internações
e internações provisórias em 2009 está subjugado à cultura de encarceramento juvenil pelo sistema judicial brasileiro,
em que além de muitas unidades estarem vinculadas à institucionalização do adolescente em conﬂito com a lei, muitas
vezes também está atrelado a antigas formas hospitalocêntricas. Algumas instituições ainda apresentam maus-tratos e
violências contra os adolescentes, desrespeitando a condição de sujeitos de direitos e de pessoas em desenvolvimento
(BRASIL, 2010).
É fato que essas medidas na prática ainda passam por um processo de transformação, existem adolescentes e
proﬁssionais inseridos nesse contexto que produzem e reproduzem a institucionalização, totalmente inclinados para
a coerção, a violência e a punição. Entretanto o modelo das medidas socioeducativas, quando aplicado de forma
eﬁcaz, eﬁciente e efetiva, garante ao adolescente segurança e integridade física e psicológica, com instalações em um
ambiente agradável, proporcionando atendimento especializado de uma equipe multiproﬁssional, com a participação
da família e comunidade, desencadeando o pleno desenvolvimento do adolescente em conﬂito com a lei, sendo capaz
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de contribuir, e muito, para o adolescente se transformar e se reconhecer como cidadão de direitos, de forma que ele
venha a ser incluído na sociedade como sujeito de direitos, desconstruindo o „rótulo‟ de „delinquente‟, „menor‟,
„marginal‟, que trazem sobre si exclusão e preconceito, que estimulam a negação e/ou omissão de oportunidades para
desenvolver os potenciais destes.
O conhecimento obtido por meio da pesquisa contribuiu para a compreensão aprofundada sobre o tema e
subsidiou a elaboração dos instrumentos para a coleta de dados em campo: formulários e diário de campo. Com a
ﬁnalização desse processo, iniciou-se o reconhecimento do campo, a partir de visitas à USL e ao CASE, a pesquisa
documental nos prontuários dos adolescentes vinculados a essas unidades. Com a coleta de dados ﬁnalizada iniciouse o processo de sistematização e análise dos dados. No decorrer deste trabalho apresentaremos as compreensões
possibilitadas por meio desta pesquisa.

MATERIAL E MÉTODOS
Segundo Minayo (1994), para compreendermos melhor a pesquisa social, deve-se apontar alguns pontos
importantes da ciência e seus caminhos. Nas ciências sociais, o objeto de pesquisa é histórico e essencialmente
qualitativo. Na pesquisa qualitativa tem-se a oportunidade de trabalhar os signiﬁcados, preocupando-se em
compreender e explicar a dinâmica das relações sociais, trabalhando a vivência e o cotidiano. Já a pesquisa quantitativa
vem a trabalhar os dados de forma generalizada, com instrumentos padronizados. Segundo a autora, os dados
qualitativos e quantitativos não se opõem, mas conversam, de modo que um vem a complementar o outro.
O presente estudo se embasou nas concepções de Minayo (1994) para elaborar seu percurso metodológico. A
metodologia da pesquisa utilizada é de abordagem qualitativa, na perspectiva sócio-histórica, e teve dois momentos:
o primeiro foi de pesquisa bibliográﬁca, no sentido de fazer um mapeamento das publicações recentes, em periódicos,
a respeito da temática investigada; o segundo momento se referiu à pesquisa de campo propriamente dita, na qual foi
realizada a coleta de dados, que ocorreu por meio da consulta nos documentos (prontuários) dos adolescentes e na
observação não participante de campo.
A seguir serão detalhados em sub-tópicos o percurso metodológico desses dois momentos da pesquisa.

Pesquisa Bibliográﬁca

Com o objetivo de adquirir novos conhecimentos sobre a temática do adolescente que comete ato infracional e
está em privação de liberdade cumprindo medida socioeducativa, foram realizadas diversas leituras de livros, capítulos
e artigos relacionados. Entre os autores, cujas obras fundamentaram teoricamente a pesquisa então TAVARES (2011);
AMARANTE (2003); VOLP (2006); SARAIVA; KOENER e VOLPI (2006); AGUIAR e OZELLA (2006); PEREIRA (2000); e
MINAYO (1994).
Ainda para a revisão bibliográﬁca foi feito levantamento de artigos publicados em periódicos disponíveis em duas
bases de dados: Scielo e Lilacs. Levantamento este que teve como ﬁnalidade realizar um mapeamento das publicações
recentes sobre o tema. Sendo assim, foi feita a busca dos artigos publicados no período de 2008 a 2012, a ﬁm de
discriminar aqueles compatíveis com a temática do adolescente em conﬂito com a lei e do sistema de responsabilização,
cuja perspectiva teórico-conceitual estaria em consonância com a abordagem deste projeto. A partir da utilização de
palavras de busca encontramos 37 artigos, destes, discriminamos a abordagem teórico-conceitual e selecionamos 17
artigos para realizar uma leitura mais detalhada e subsidiar esta pesquisa.
Os 17 artigos selecionados para este estudo foram aqueles discriminados como sendo de abordagem sóciohistórica e/ou materialista-dialética. A importância de optar pelos estudos de perspectiva sócio-histórica e dialética está
na identiﬁcação teórico-conceitual desta pesquisa com esses estudos e na sintonia com a forma como o adolescente
é concebido: como um ser em desenvolvimento, que está em processo de socioeducação e que se bem direcionado
terá total condição para participar ativamente da sociedade e contribuir para o melhor andamento dela, já que nesta
perspectiva compreendemos que o sujeito está em um constante processo de transformação, tendo ele total condições
para estabelecer mudanças positivas em sua vida.
A partir da pesquisa bibliográﬁca foi possível ampliar o conhecimento sobre o tema, aprofundando em estudos
sobre as políticas destinadas às crianças e adolescentes, as práticas de ato infracional pelos adolescentes, e a histórica
relação da criança e do adolescente com o Estado e com a sociedade. Com a pesquisa nos periódicos foi possível
vislumbrar o cenário atual dos estudos nessa área e conhecer o que tem sido publicado atualmente nesse campo.
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Pesquisa de Campo

A base metodológica da pesquisa, de abordagem qualitativa, referenciou a construção dos instrumentos de
pesquisa, para coleta em campo dos dados documentais, que foram: formulários e diário de campo, já que utilizamos
também a observação do campo. A ﬁnalidade da pesquisa documental foi mapear o perﬁl psicossocial dos adolescentes
que estão em privação de liberdade em unidades socioeducativas do município de Palmas-TO, por meio da análise
dos prontuários dos adolescentes vinculados às unidades USL e CASE. Embora os formulários apresentassem dados
quantitativos, eles foram elaborados de forma a possibilitar também a análise qualitativa.
A observação oportunizada pelas visitas, que ocorreram entre período de 20/11/2012 a 17/04/2013, à USL e
ao CASE, permitiu a coleta de informações, por meio das anotações no diário de campo, que foram dialogadas com os
dados coletados na pesquisa documental.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da sistematização e análise das informações coletadas nos prontuários dos adolescentes autores de ato
infracional, que estavam cumprindo medida de privação de liberdade, foi possível fazer um levantamento do perﬁl
psicossocial desses jovens, bem como estabelecer fatores de institucionalização/desinstitucionalização que permeiam
a execução do SINASE no Estado do Tocantins. É importante lembrar que esta pesquisa foi realizada em consonância
com o que preconiza a Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996, que regulamenta a ética em pesquisas que
envolvem seres humanos.
A proposta inicial deste estudo era coletar informações nos prontuários de todos os adolescentes que estavam
na unidade de semiliberdade (USL), cumprindo medida socioeducativa, no entanto, devido ao número reduzido de
adolescentes inseridos no serviço, expandimos o campo de coleta de informações à unidade de internação CASE. No
início do contato com o campo (no segundo semestre de 2012) os adolescentes presentes na USL eram 07 (sete), e
quando os instrumentos para pesquisa documental foram ﬁnalizados só estavam presentes 05 (cinco) adolescentes,
um havia fugido e outro já tinha obtido progressão para liberdade assistida.
Em um segundo momento (primeiro semestre de 2013) voltamos à USL de Palmas-TO, para realizar pesquisa
documental no prontuário de três novos adolescente que haviam chegado à unidade, sendo assim o número de
prontuários de adolescentes pesquisados na USL foi 08 (oito). Número que se apresentou insuﬁciente para a elaboração
do perﬁl psicossocial dos adolescentes que estavam em privação de liberdade cumprindo medida socioeducativa,
assim tornou-se necessária a extensão para um campo complementar, no caso, a unidade de internação: CASE.
A necessidade de estender o campo de pesquisa surgiu do fato de este projeto de pesquisa ser secundário a
um projeto maior: “Os signiﬁcados da desinstitucionalização dos adolescentes que perpassam as políticas públicas de
Saúde Mental e das Medidas Socioeducativas”, institucionalizado na Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS) e
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), que tem como
proposta investigar também os prontuários dos adolescentes inseridos no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e
Drogas (CAPSad) de Palmas. No CAPSad haviam 19 adolescentes inseridos no serviço, portanto, optamos por trabalhar
na presente pesquisa com um número semelhante de prontuários de adolescentes cumprindo medida socioeducativa.
Tendo em vista essa reconﬁguração da pesquisa, iniciamos o procedimento para autorização do acesso à unidade
de internação, CASE. Esse processo foi feito junto à Superintendência de Proteção Social da Secretaria Estadual da
Justiça e dos Direitos Humanos (SEJUDH) para a obtenção da autorização de acesso ao campo.
O contato com o campo, não foi fácil, pois a USL e o CASE não tinham costume de ser campo de pesquisa e,
portanto o protocolo para tal não era ﬂuido, nem os proﬁssionais estavam à vontade com a nossa presença. Para
o desenvolvimento desta pesquisa foi necessário enfrentar certa resistência, porém a partir da explicação sobre o
projeto e da compreensão do objetivo da pesquisa, por parte dos trabalhadores e gestores, o processo tornou-se mais
acessível.
Com a extensão da pesquisa ao CASE, que tem uma quantidade maior de adolescentes inseridos na unidade foi
necessário estabelecer um critério de amostragem para a coleta de informação nos prontuários. No período em que
ocorreu a pesquisa de campo no CASE (primeiro semestre de 2013) a unidade comportava 41 adolescentes em medida
socioeducativa de privação de liberdade, assim, optamos por selecionar um quarto desse quantitativo. A seleção da
amostragem foi feita aleatoriamente, utilizando uma relação dos socioeducandos, disponibilizada pela instituição, em
que a cada quatro nomes selecionava-se o último.
Com a deﬁnição dos prontuários que seriam pesquisados, de 11 (onze) adolescentes, iniciamos a pesquisa
documental. Na USL os prontuários dos adolescentes continham poucas informações, não havia dados sobre o
envolvimento do adolescente com algum tipo de droga, sobre quem são os proﬁssionais que os atendem e que registram
nos prontuários, sobre projetos de artes, lazer e cultura que os adolescentes participam, como é a composição familiar
do adolescente, a situação socioeconômica ou informações sobre o atendimento proﬁssional às famílias. Algumas
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destas informações estavam presentes apenas em um sistema informatizado ao qual só tinham acesso pessoas
autorizadas. Sendo assim, foi necessário complementar a pesquisa documental solicitando informações à Assistente
Social da unidade para o preenchimento do formulário.
No CASE, ao contrário da USL, poucas foram as perguntas contidas no formulário que ﬁcaram sem respostas
durante a pesquisa documental, pois nessa unidade os prontuários continham o PIA (Plano Individual de Atendimento),
relatórios proﬁssionais e ﬁcha de identiﬁcação de cada adolescente.
Como já demarcado anteriormente, para este estudo foram investigados os prontuários de todos os adolescentes
que estavam cumprindo medida na USL no período da pesquisa em campo, que ocorreu de 20/11/2012 a 09/04/2013, e
mais uma amostra de 1/4 dos adolescentes que estavam internados no CASE, no período de 04/04/2013 a 17/04/2013.
Os gráﬁcos que seguem possibilitam a melhor visualização do perﬁl dos adolescentes que tiveram participação, neste
estudo, a partir da análise de seus prontuários:
Ao todo foram selecionados 19 prontuários de adolescentes, destes 08 eram da USL e 11 do CASE. Todos os
adolescentes que participaram dessa pesquisa cometeram algum tipo de ato infracional e estavam cumprindo medida
socioeducativa de privação de liberdade no período em que esta foi realizada. Segundo o ECA, “Art. 103 Considerase ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal”. Cunha; Ropelato; Alves (2006, p. 651 e
652) aﬁrmam que “O ECA estabelece uma forma alternativa e pedagógica de lidar com adolescentes autores de ato
infracional, respeitando as principais teorias psicológicas que estudam o comportamento anti-social.”. O SINASE (Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo) estabelece parâmetros de atuação que englobam desde a averiguação do
ato infracional até a execução de medida socioeducativa, que são seis: advertência, obrigação de reparar o dano,
prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação.
Gráﬁco 01: Quantidade de adolescentes que cumprem medida socioeducativa de privação de liberdade em
Palmas-TO, cujos prontuários foram analisados.

A privação de liberdade consiste em uma responsabilização por atos infracionais graves. Cada medida
socioeducativa tem suas especiﬁcidades, mas o ECA e o SINASE preconizam que todas trabalhem com a responsabilização
do adolescente por seus atos, respeitando-o como pessoa de direitos, garantindo ao adolescente a segurança e
integridade física e psicológica, com instalações que proporcionem um ambiente agradável, atendimento especializado
de uma equipe multiproﬁssional, e a participação da família e comunidade.
O Levantamento Nacional do Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conﬂito com a Lei-2009, publicado
em 2010, aponta que
(...) em 2009, no Brasil, o número total de adolescentes incluídos nas medidas de internação,
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semiliberdade e na condição de internação provisória perfaz um quantitativo de 16.940
adolescentes, sendo 11.901 na internação, seguidos de 3.471 na internação provisória e de
1.568 em cumprimento de semiliberdade, de ambos os sexos (BRASIL, 2010).
Este documento deixa claro que a região onde houve o maior número de medida socioeducativa de privação de
liberdade foi a Sudeste, e a de menor aplicação dessa medida foi a região Norte. Chama-nos a atenção que a região
Sudeste é também o maior pólo industrial brasileiro, e que este vivencia várias expressões da questão social, como o
abandono da criança e do adolescente, a má distribuição de renda, as questões habitacionais e a violência.
Yokoy e Oliveira (2008) realizaram uma pesquisa com a proposta de investigar o processo de subjetivação
e institucionalização de adolescentes no contexto cultural de uma casa de semiliberdade no Distrito Federal, cujo
resultado, obtido por meio dos relatos dos adolescentes entrevistados, apontou a “subjetivação guerreira” desse grupo.
Para as autoras “subjetivação guerreira” é caracterizada como sendo formada na exclusão social, nos subempregos e
nas estigmatizações, que são os aspectos centrais das contradições da globalização, em que a cidadania corresponde à
capacidade de consumo e a universalização de direitos não passam de promessas. O consumo
classiﬁca e diferencia as pessoas, apesar de fornecer a ilusão da abundância e da igualdade.
Os adolescentes da CSL [casa de semiliberdade do Distrito Federal] buscam acesso a bens
dos quais se sentem injustamente privados, mesmo que seja pela via da infração. (YOKOY e
OLIVEIRA, 2008, p. 91).
O que não signiﬁca que se está fazendo uma apologia ao crime, mas sim recebendo um alerta para as questões
sociais, para os valores que se perdem na cultura hedonista e consumista. O ato infracional não é um acontecimento
isolado, ele é a ponta de lança de um processo de exclusão social, de exploração e desigualdade em que o indivíduo, e
aqui em especial, os adolescentes que cometem ato infracional “não se signiﬁcam nem como trabalhadores, nem como
cidadãos ou tampouco como sujeitos de direitos, noção de base do Estatuto da Criança e do Adolescente” (YOKOY;
OLIVEIRA, 2008, p. 91). Mas e quem são esses adolescentes, qual idade media possuem, e em que condições vivem?
São essas perguntas que o presente estudo pretendeu responder, a respeito dos adolescentes que estão privados de
liberdade na USL de Palmas e CASE.
Com essa pretensão, apresentamos o gráﬁco que sistematiza as informações a respeito das idades dos
adolescentes, cujos prontuários subsidiaram a presente pesquisa.
Gráﬁco 02: Idade dos 19 adolescentes privados de liberdade em Palmas-TO.

No quadro acima percebemos que a maioria dos adolescentes que estão cumprindo medida sócio-educativa de
privação de liberdade tem mais de 16 anos de idade, sendo que mais da metade (53%) tem entre 16 a 17 anos de idade
e 32% mais de 18 anos, explicado pelo ECA (Art. 2°). Cunha; Ropelato e Alves (2006) realizaram uma pesquisa com os
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adolescentes internos no Educandário São Francisco (PR) e adultos da Casa de Custódia de Curitiba, que tinha como
propósito correlacionar o fator idade com a gravidade do delito.
Os resultados ﬁnais mostram que quanto maior a idade maior é a gravidade do delito.
Essa informação apóia a política estabelecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente,
que salienta que o adolescente é um ser em desenvolvimento e que, nesse sentido, deve
ser submetido às medidas socioeducativas. Essas medidas são compreendidas como
ações educativas e não punitivas, mesmo a ação de internamento, e visam à colocação ou
recolocação do jovem no trabalho, na escola e na família, sempre acompanhado por uma
equipe de técnicos. Cunha; Ropelato e Alves (2006, p. 656).
Os resultados obtidos no presente estudo corroboram com a pesquisa apresentada por Cunha, Ropelato e Alves
(2006), pois demarcam que os adolescentes que estão privados de liberdade, em sua maioria têm mais de 16 anos.
Tal fato sugere que os adolescentes mais jovens que estão envolvidos com ato infracional, ainda o fazem em menor
gravidade, já que não estão cumprindo medida de privação de liberdade e, portanto, podem contar com intervenções
precoces, caso as medidas socioeducativas menos restritivas (liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade)
sejam efetivas para a socioeducação dos adolescentes autores de ato infracional.
Gráﬁco 03: Idade dos 08 adolescentes
privados de liberdade na USL de
Palmas-TO.

Gráﬁco 04: Idade dos 11 adolescentes
privados de liberdade no CASE de
Palmas-TO.

Percebemos nos gráﬁcos 3 e 4 que os adolescentes com idade de 12 a 15 anos estão na USL, enquanto no CASE
estão os adolescentes mais velhos (16 a 17 anos, ou mais de 18 anos de idade). Podemos veriﬁcar também que na
USL o número de adolescentes com idade inferior a 14 anos é bem menor do que o quantitativo de adolescentes com
mais de 16 anos (que representa 77% dos prontuários analisados). Esse é um dado que nos permite sugerir que os atos
infracionais mais graves têm sido cometidos por adolescentes mais velhos.
Sendo assim, podemos inferir que os adolescentes que têm idade entre 12 a 15 anos estão sensíveis às investidas
do Estado, no sentido de poder ser trabalhada a prevenção, evitando que o adolescente chegue a cometer o ato
infracional mais grave e/ou que reincida.
Na análise dos dados em prontuários foi possível também sistematizar os tipos de ato infracional mais cometidos
pelos adolescentes que estão privados de liberdade em Palmas, como ﬁca evidente no gráﬁco 05.
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Gráﬁco 05: Tipo de ato infracional cometido pelos 19 adolescentes que cumprem medida socioeducativa de privação
de liberdade em Palmas-TO.

Percebemos que o furto é o ato infracional mais cometido entre os adolescentes que estão em cumprimento
de medida socioeducativa de privação de liberdade, correspondendo a 32% dos adolescentes. Os dados evidenciam
também que o roubo é o segundo ato infracional mais cometido (28%). Sendo assim, 60% dos adolescentes privados
de liberdade estão cumprindo medida socioeducativa pelo motivo de furto ou roubo. Juridicamente o furto, é o fato
de alguém tomar um bem de outrem (CPB Art. 155). No furto, que consiste na subtração de coisa alheia móvel para si
ou para outro indivíduo, com a ﬁnalidade de tornar-se senhor dela, não há violência ou grave ameaça. No Código Penal
Brasileiro (CPB)1 - Decreto Lei 2848/40 a pena para o furto é de reclusão de um a quatro anos, como se evidencia no
trecho que se segue;
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro
anos, e multa. (...) Furto qualiﬁcado (...) I - com destruição ou rompimento de obstáculo à
subtração da coisa; II - com abuso de conﬁança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;
III - com emprego de chave falsa; IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.
Para compreendermos esta informação no contexto dos adolescentes que cometem furto é importante que
tenhamos em mente que a adolescência é uma fase em que o indivíduo busca a aceitação nos grupos sociais, seja
na família, na escola, na comunidade ou em qualquer lugar que ele frequente, grupos sociais que estão alienados a
cultura hedonista, consumidora e egoísta, inserido em uma sociedade em que o ter é mais importante que o ser, em
que a desigualdade social, cultural e econômica é gritante, em que se o indivíduo por vezes tem oportunidade ainda
lhe falta a instrução para fazer as melhores escolhas (PNUD apud SINASE, 2006). Assim um forte indicador para o furto
é o desejo de ser aceito por meio dos bens que se tem, e se os adolescentes não os conseguem por meios legais, eles
acabam se utilizando do furto como um caminho “mais curto” para possuírem o que desejam. Tal aﬁrmação corrobora
com o estudo de Yokoy e Oliveira (2008). Para as autoras
Os adolescentes da CSL [casa de semiliberdade do Distrito Federal] dizem entrar na
criminalidade por necessidade, pois não conseguem um emprego cujo salário seja suﬁciente
para sustentar sua família ou para arrumarem namoradas. Eles desejam ter práticas de lazer
e objetos de consumo valorizados socialmente, se tornando independentes ﬁnanceiramente
dos seus pais. YOKOY e OLIVEIRA (2008, p. 90).
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O segundo tipo de ato infracional mais cometido pelos adolescentes investigados neste estudo é o roubo que
se caracteriza pela extração do bem de outro sob grave ameaça e violência. O roubo é o tipo de ato infracional que
28% dos 19 adolescentes que cumprem medida socioeducativa de privação de liberdade em Palmas-TO cometeram.
Atribui-se o roubo quando alguém subtrai o bem de outra pessoa, com o uso de arma ou/e violência com a ﬁnalidade
de se apropriar do bem alheio. Deﬁnido legalmente no Artigo 157 do CPB- Decreto Lei 2848/40 que diz que
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou
violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de
resistência: (...)
Esse é segundo tipo de ato infracional mais cometido pelos adolescentes que ﬁzeram parte deste estudo. Já
o latrocínio, que pelo código penal pertence ao grupo do roubo, mas é considerado de maior gravidade por resultar
na morte da vítima, é o tipo de ato infracional cometido por apenas 4%. A porcentagem referente ao roubo engloba
também o roubo qualiﬁcado em ﬂagrante, o roubo qualiﬁcado pelo concurso de pessoa; que se dá quando não há
indícios suﬁcientes para aﬁrmar que o adolescente foi o mentor e autor do ato infracional, e o roubo qualiﬁcado pelo
emprego de arma. Podemos considerar que estes, assim como o furto, são caminhos traçados pelos adolescentes
considerados “mais fáceis” para possuir bens. De forma que ﬁca evidente a necessidade de se estabelecer uma cultura
menos mercantilista entre as crianças e adolescentes brasileiros e de se efetivar políticas que possam subsidiar as
famílias pobres a proverem as necessidades básicas de suas crianças e adolescentes. Ressaltamos que consideramos
necessidades básicas mais dos que o não passar fome ou ter abrigo, mas igualmente ter acesso a bens e serviços
essenciais, cultura, lazer, esporte e outros (PEREIRA, 2000).
O terceiro ato infracional mais cometido pelos 19 adolescentes que ﬁzeram parte deste estudo é o homicídio,
correspondendo a 12% do grupo investigado. Esse tipo de ato infracional envolve também o homicídio qualiﬁcado pelo
motivo fútil e o homicídio duplamente qualiﬁcado. Por homicídio entende-se que é o ato de uma pessoa matar outra,
homicídio qualiﬁcado é quando se mata outrem pelo motivo fútil, sendo ele desproporcional ao resultado causado.
O artigo 121 do CPB - Decreto Lei 2848/40, engloba “homicídio”, “homicídio culposo”, e “homicídio qualiﬁcado”;
Art 121. Matar alguém: (...)
Homicídio qualiﬁcado
§ 2° Se o homicídio é cometido:
I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;
II - por motivo fútil;
III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asﬁxia, tortura ou outro meio insidioso ou
cruel, ou de que possa resultar perigo comum;
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que diﬁculte ou
torne impossível a defesa do ofendido;
V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime: (...).
Correspondendo ao quarto tipo de ato infracional mais cometido pelos adolescentes em privação de liberdade
em Palmas-TO tem-se a tentativa de estupro e a tentativa de homicídio, correspondendo cada um a 8%. Estupro é
explicado pelo CPB - Decreto Lei nº 2.848, Art. 213 como sendo o ato de “Constranger alguém, mediante violência ou
grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”, sendo
este um crime sexual, considerado hediondo.
Os tipos de ato infracional de menor proporção, entre os cometidos pelos 19 adolescentes privados de liberdade
em Palmas-TO, é o sequestro, o latrocínio e a tentativa de latrocínio. O sequestro é considerado para o CPB - Decreto
Lei nº 2.848, Art. 148, o ato de “privar alguém de sua liberdade (...)”. O latrocínio é o roubo que tem como resultado o
assassinato da vítima, sendo este crime denominado hediondo e inaﬁançável. No CPB o latrocínio pertence à mesma
família do roubo, e é deﬁnido legalmente no Artigo 157 do CPB- Decreto Lei 2848/40 que diz
§ 3° Se da violência resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é de reclusão, de cinco
a quinze anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão é de quinze a trinta anos, sem
prejuízo da multa.
Em geral tanto a tentativa de estupro, a tentativa de homicídio, a tentativa de latrocínio ou mesmo o latrocínio e o
homicídio, praticados pelos adolescentes, podem ser respostas impulsivas do corpo às quais o indivíduo não conseguiu
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controlar. Fato que pode decorrer de uma inabilidade do sujeito para lidar com situações de conﬂito, em que talvez
ele não tenha conseguido adquirir recursos para enfrentar as adversidades da vida ou não tenha tido a oportunidade
de estabelecer valores e princípios na perspectiva do respeito ao ser humano. Assim torna-se indispensável que na
medida socioeducativa se articulem as políticas de saúde e as políticas de educação, para trabalhar de fato no sentido
de reeducação, de reconstrução de valores, de cidadania e respeito aos indivíduos, bem como no sentido de propiciar
uma intervenção precoce em saúde mental, de forma a auxiliar o adolescente no controle de impulsos e ansiedade
patológicos.
Outro fator de análise proporcionado pelos dados desta pesquisa foi conhecer o contexto familiar dos adolescentes
privados de liberdade em Palmas-TO, considerando sua formação Sócio-Histórica. Os dados estão expostos no seguinte
gráﬁco (Gráﬁco 06).
Referente ao contexto familiar, a maioria dos adolescentes (42%) vive com a mãe e outros parentes (irmãos,
avós, tios, tias), 21% mora com o pai, mãe e outros parentes, 11% mora apenas com a mãe, os outros 11% apenas com
o pai, 10% apenas com o pai e a mãe, e 5% com o pai e outros parentes. Sendo assim podemos veriﬁcar que a presença
da mãe no contexto familiar dos adolescentes é marcante, já que 84% deles vivem com a mãe, no entanto a presença
do pai não tem a mesma signiﬁcância, pois apenas 47% desses adolescentes vivem em contexto, cujo pai mora no
mesmo ambiente familiar dos adolescentes.
Gráﬁco 06: Contexto familiar dos 19 adolescentes que cumprem medida socioeducativa de privação de liberdade em
Palmas-TO.

Ressaltamos que a mãe, como mulher vivencia diversos problemas de exclusão culturais e sociais, sofrendo com
a exclusão há décadas, segundo Soares e Barboza (2005, p. 29) “desde o inicio do século XII a importância dada à vida
familiar e à casa pelas classes médias fortaleceu a ideologia dos papeis domésticos e educativos para o feminino.” E
por meio das lutas do movimento feminista, as mulheres vêm ganhando espaço no mercado de trabalho, o que não
signiﬁca que ainda não sofrem com os pré-conceitos culturais. Somando os adolescentes que moram com a mãe e
outros parentes com os que moram apenas com as mães, perceberemos que as mães têm assumido, sem a presença
dos pais, o papel de cuidadoras do lar, teremos assim a parte de 53%. Dado que corrobora com o SIS - IBGE (2012, p.
165), pois o seu relatório aﬁrma que muitos domicílios brasileiros
são monoparentais femininos com ﬁlhos menores de 14 anos de idade, arranjo familiar
predominante em 27,0% dos domicílios com rendimento per capita de até ¼ do salário
mínimo. Trata-se de um tipo de arranjo familiar que poderá enfrentar diﬁculdades de lidar
com uma eventual situação de crise, pelo fato de contar com menos um provedor e cuidador.
Por vezes, essas famílias estão fragilizadas, sendo vítimas das diversas expressões da questão social, tendo seus
direitos básicos violados. Sendo assim é necessário um olhar especial para a família dos adolescentes autores de ato
infracional, a ﬁm de efetivamente contribuir com a transformação da vida desses sujeitos. De acordo com o SINASE
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(2009, p. 51)
As práticas sociais devem oferecer condições reais, por meio de ações e atividades
programáticas à participação ativa e qualitativa da família no processo socioeducativo,
possibilitando o fortalecimento dos vínculos e a inclusão dos adolescentes no ambiente
familiar e comunitário. As ações e atividades devem ser programadas a partir da realidade
familiar e comunitária dos adolescentes para que em conjunto – programa de atendimento,
adolescentes e familiares – possam encontrar respostas e soluções mais aproximadas de suas
reais necessidades.
A socioeducação do adolescente não depende apenas da medida socioeducativa de internação, pelo contrário
sua cidadania é promovida no meio social e familiar, assim é indispensável que se trabalhe também a família, na
perspectiva de protagonismo e empoderamento de seus direitos, princípios e valores (SINASE, 2009).
No gráﬁco 07 apresentamos dados sobre a renda familiar dos adolescentes que estavam cumprindo medida
socioeducativa, esses dados também são importantes para a compreensão da formação Sócio-Históricas destes
adolescentes.
Gráﬁco 07: Renda familiar dos 19 adolescentes que cumprem medida socioeducativa de privação de liberdade em
Palmas-TO.

O gráﬁco evidencia que 53% dos adolescentes possui renda familiar de 1 a 3 salários mínimos (SM) e 47% tem
renda familiar menor de 1 salário mínimo, sendo assim todos os 19 adolescente que estão em privação de liberdade
em Palmas-TO são pobres. Levando em consideração que o número de pessoas em cada família é no mínimo duas,
a renda familiar torna-se cada vez mais insuﬁciente para suprir as necessidades básicas das famílias. Segundo o IBGE
(2012, p. 166) no Brasil o perﬁl socioeconômico dos arranjos familiares tem relação direta com raça/cor e escolaridade,
como se evidencia no trecho que se segue:
“destaca-se uma sobrerrepresentação de pessoas de cor ou raça preta ou parda, além de
baixa escolaridade da pessoa de referência e menor acesso a serviços de saneamento –
51,8% dos domicílios urbanos com rendimentos per capita de até ¼ do salário mínimo e
38,2% daqueles com mais de ¼ a ½ salário mínimo não têm acesso simultâneo a serviços de
saneamento e iluminação elétrica”.
A diﬁculdade de acesso às necessidades básicas – que segundo PEREIRA (2000) são alimentação nutritiva e água
potável, habitação adequada, ambiente de trabalho desprovido de riscos, ambiente físico saudável, cuidados de saúde
apropriados, proteção à infância, relações primárias signiﬁcativas, segurança física, segurança econômica, educação
apropriada, segurança no planejamento familiar, na gestação e no parto – levam a condições de vida miseráveis,
forçando os indivíduos a buscarem inúmeras alternativas para minimizarem os efeitos da pobreza. Caliman (apud NETO
e CENTOLANZA, 2010, p. 132.) aﬁrma que
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a frustração das necessidades básicas humanas tende a provocar reações de tipo transgressivo,
desviante, delinquencial: tal insatisfação tem poder de inﬂuenciar estados de ânimo dos
indivíduos, de modo que a resposta a tais situações surge na forma de agressividade,
violência, uso de drogas, pichações, vandalismo, busca de proteção em gangues, estilos de
vida capazes de provocar sentimentos de perplexidade, embaraço, intolerância no senso
comum. Tais comportamentos divergentes, alternativos e que aqui denominamos de
desviantes, cumprem, quase sempre, a função de comunicar um mal-estar vivido no dia a dia
por quem se sente frustrado em suas necessidades fundamentais.
Por esta perspectiva conseguimos visualizar o adolescente que comete ato infracional não como „delinquente‟,
mas como um sujeito que tem autoria sobre o ato infracional cometido, mas que, ao mesmo tempo, é vítima do
processo sócio-histórico e econômico brasileiro, já que além de necessidades básicas não supridas coexistem também,
na mesma condição, as necessidades subjetivas que são os desejos, sonhos de consumo, aquilo que é constantemente
imposto à sociedade como indispensável, quando na verdade não passa de mercadoria para o capital.
Os dados sobre a escolaridade dos 19 adolescentes em privação de liberdade estão esboçados no gráﬁco 08,
esses dados reforçam o gráﬁco 07 sobre a renda, pois quanto menor a renda, menor o grau de escolaridade, e assim
mais escassas são as oportunidades de se sentir incluído na sociedade capitalista.
Gráﬁco 08: Escolaridade dos 19 adolescentes que cumpre medida socioeducativa de privação de liberdade em
Palmas-TO.

O gráﬁco evidencia que 95% dos adolescentes ainda estão em fase de escolarização do ensino fundamental ou
mesmo do EJA (cuja característica é receber jovens e adultos que não completaram os anos de educação básica em
idade apropriada). Apenas 5% dos adolescentes que ﬁzeram parte deste estudo estão em fase educacional de ensino
médio. A escolarização é parte da proposta pedagógica do SINASE, preconizadas no Capítulo IV do ECA; que em seu
Artigo 53 assegura que a “criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualiﬁcação para o trabalho (...)”. A educação é parte fundamental
para o processo de ressocialização, como um instrumento valorativo e criativo ao adolescente, capaz de despertar
nele o protagonismo social. Mas mesmo sendo a educação um direito de toda criança e adolescente, por vezes é
negligenciada pela necessidade de aumentar a renda familiar, como foi possível veriﬁcar no gráﬁco 07 que apresenta a
renda familiar de todos os adolescentes inferior a três salários mínimos.
Com o gráﬁco 08 percebemos que 80% dos adolescentes que participaram desta pesquisa ainda estão no
Ensino Fundamental e 15% no EJA. É importante retomar as informações contidas no gráﬁco 02, apresentado neste
estudo, para fazer uma análise comparativa, pois o referido gráﬁco traz a informação de que 85% dos adolescentes,
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cujos prontuários foram analisados, têm idade maior de 16 anos. Isso signiﬁca que na maior parte dos casos destes
adolescentes há a distorção idade-série, considerando que a idade estimada para cursar o ensino fundamental é de
06 a 14 anos de idade (BRASIL, 2013), fato que exige um olhar especial de toda a equipe que trabalha com esses
adolescentes incentivando e estimulando a aprendizagem libertadora. Esses dados podem sugerir também que a
escola não tem conseguido acompanhar os adolescentes que cometem ato infracional, o que sugere que esta também
precisa ser preparada para lidar com estes adolescentes, não controlando, mas conduzindo para a cidadania. Pelas
informações obtidas nos prontuários, ﬁca claro que todos os adolescentes em privação de liberdade de Palmas-TO
estão inseridos em uma unidade escolar, cumprindo o estabelecido no ECA e no SINASE.
Com a pesquisa também foi possível visualizar quais são os cursos que os adolescentes têm feito no período
em que estão cumprindo a medida socioeducativa. Para melhor discorremos sobre isso sistematizamos os dados no
gráﬁco 09.
Gráﬁco 09: Cursos feitos pelos 19 adolescentes nas unidades que cumpre medida socioeducativa de privação de
liberdade em Palmas-TO.

Na pesquisa constatamos, por meio dos prontuários, que 31 cursos foram feitos pelos 19 adolescentes que
estão em privação de liberdade. Destes, 16 cursos foram feitos na USL e 15 no CASE. Percebemos que a maior parte
dos cursos é voltada à educação para o capital, poucos são os que inspiram os adolescentes ao protagonismo social, à
formação humana ou mesmo ao desejo de contribuir socialmente.
Sendo assim, argumentamos que há necessidade de investir sim em cursos proﬁssionalizantes, mas esses
devem despertar o interesse dos jovens, para que o trabalho não seja apenas a venda de mão de obra qualiﬁcada ou
mesmo o trabalho alienado, mas que nele se exprima o próprio ser, que o adolescente sinta-se parte fundamental
do que faz. Segundo Pontes (1995, p. 61), “[...] o trabalho assume o papel de condicionador da existência humana,
independentemente da sociedade que esteja sendo considerada. É o trabalho que o homem tributa a razão de seu ser
social, porque este propicia o arrancar das potencialidades naturais a seu serviço e, concomitantemente, conduz ao
seu auto-desenvolvimento como espécie.”.
Veriﬁcamos que falta na medida socioeducativa de privação de liberdade cursos proﬁssionalizantes que tenham
como foco a arte como principal linguagem, devido à facilidade que ela possui de sensibilizar as pessoas, fazendo com
que se percebam como ser que necessita ser respeitado, amado e viver com o outro, de forma que o adolescente o
perceba assim também e entre em contato com a criatividade e potencialidade que existe em cada indivíduo.
Outro aspecto importante para a análise do caráter pedagógico das medidas socioeducativas se refere às
atividades de lazer/ esporte, arte/ cultura em que os adolescentes estão envolvidos. As informações sobre esses dados
estão contidas no gráﬁco 10.
Gráﬁco 10: Quantidade dos 19 adolescentes que cumprem medida socioeducativa de privação de liberdade em PalmasTO que participam de alguma atividade de arte/ cultura e de lazer/ esporte.
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Dos adolescentes em privação de liberdade 58% faz atividades de lazer/esporte, as mais relatadas nos prontuários
são futebol, futsal e piscina, mas é importante ressaltar que a piscina da USL, no período da pesquisa, já estava há 06
meses sem utilização, por falta de manutenção. As atividades referentes ao lazer/esporte têm maior expressividade
porque na USL são as mais acentuadas. 42 % dos adolescentes em privação de liberdade participam de atividade
de artes/cultura. No CASE os adolescentes são envolvidos com atividades desta natureza devido ao programa “Mais
Educação”, desenvolvido nas escolas públicas com o intuito de melhorar o desenvolvimento escolar e melhorar o
desenvolvimento do aluno, criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007.
Todas estas atividades sejam de lazer/esporte ou de artes/cultura são de suma importância para o desenvolvimento
e socioeducação dos adolescentes que cometem ato infracional, principalmente se levarmos em conta a situação
socioeconômica (apresentada no gráﬁco 07). Pois a necessidade de acesso precoce ao mercado de trabalho, em
que provavelmente tiveram que ir „ganhar a vida‟ muito novos pode restringir a vivência desses processos, por não
terem oportunidades ou por não saberem fazer a melhor escolha. Essas atividades possuem o poder de despertar
para a cidadania, respeito e dignidade, o que é reconhecido pelo SINASE (2009), que entende que as entidades e/ou
programas que executam a internação provisória e as medidas socioeducativas devem
proporcionar o acesso a programações culturais, teatros, literatura, dança, música, artes,
constituindo espaços de oportunização da vivencia de diferentes atividades culturais e
artísticas, e também de favorecimento à qualiﬁcação artística, respeitando as aptidões dos
adolescentes; (SINASE 2009, pg.62).
Certamente o caminho da educação libertadora, que valoriza, envolve e trabalha juntamente com atividades
de lazer/esporte e artes/cultura contribuem tanto para os adolescentes que comentem ato infracional, quanto para a
sociedade que os acolheu.
Para compreendermos qual a relação dos adolescentes que participaram desta pesquisa com substâncias
psicoativas, sistematizamos as informações no gráﬁco 11.
Gráﬁco 11: Percentual de que já ﬁzeram uso de algum tipo de substancia(s) psicoativa(s), dentre os 19 prontuários
pesquisados.

369

Por meio deste gráﬁco podemos desfazer o mito de que todo adolescente que comete ato infracional é em
decorrência do uso de substância(s) psicoativa(s), pois aqui visualizamos que 21% dos adolescentes em privação de
liberdade em Palmas-TO não faz uso de nenhuma substância psicoativa. Entende-se por substâncias psicoativas aquelas
que provocam alterações no cérebro, podendo ser bebida alcoólica, tabaco, maconha, LSD , Crack e tantas outras. O
mito que associa a imagem do adolescente que comete ato infracional ao usuário de drogas ocorre devido ao fato de
que ambos os grupos têm „rótulos‟ que remetem à idéia do pobre, „favelado‟, negro e perigoso.
É claro que não podemos desconsiderar a grande inﬂuência das drogas na vida da maior parte desses adolescentes,
que as têm como mecanismo de fuga, seja para o isolamento ou para a aceitação em determinados grupos, já que o
gráﬁco evidencia que 79% deles ﬁzeram uso de algum tipo de substância psicoativo. Rocha (2002, p.268) aﬁrma que
o abuso de drogas por adolescentes foi reconhecido como um problema sério somente no
século xx, ao ﬁnal dos anos 50, com os primeiros relatos de solventes. Nos anos 60, com os
movimentos jovens ganhando força, as substâncias químicas, principalmente a maconha e os
alucinógenos, começaram a fazer parte de seu mundo e, desde então, as drogas fazem parte
do cenário internacional.
Percebemos que as drogas são fenômenos presentes na fase da juventude, o uso de drogas não é restrito aos
adolescentes que cometem ato infracional, tampouco por todas as pessoas que possuem menor poder aquisitivo. As
drogas independem de classe social, cor ou qualquer outro „parâmetro‟ social. Mas é fato que o uso de drogas é mais
acentuado na conjuntura daqueles que perpassam as expressões da questão social, principalmente se o indivíduo for
do sexo masculino.
Considerando que 79% representa 15 (quinze) adolescentes em privação de liberdade que já ﬁzeram o uso
que algum tipo de substância psicoativa, podemos sugerir que em algum momento de suas vidas eles estiveram mais
vulneráveis à oportunidade para o uso, seja no contexto familiar, escolar ou comunitário.
Mesmo reconhecendo que o uso de drogas não é o fenômeno que explica o cometimento de ato infracional
pelos adolescentes, assinalamos que este pode ser um fator de risco para a ocorrência do ato infracional, já que esses
adolescentes podem estar mais vulneráveis ao aliciamento para o tráﬁco.
Para melhor compreendermos esses dados apresentamos no gráﬁco 11 quais os tipos de substâncias usadas
pelos adolescentes, e dentre elas as que mais foram usadas. Essas informações ajudarão a compreender a realidade
dos adolescentes em privação de liberdade e sua relação com as drogas.
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Gráﬁco 12: Tipos de substâncias psicoativas que os adolescentes que cumprem medida socioeducativa de privação de
liberdade em Palmas-TO já ﬁzeram uso.

Este gráﬁco não representa o uso exclusivo de uma única substância pelo adolescente, o percentual apresentado
diz respeito ao uso e não ao número de adolescentes, desta forma, o mesmo adolescente pode está representado em
mais de uma substância. O dado acima denota que a maconha é certamente a substância psicoativa mais utilizada
pelos adolescentes que estão em privação de liberdade, 32% dos adolescentes que participaram da pesquisa a usam
ou a usaram em algum momento de sua vida. Talvez essa primazia da maconha sobre as outras substâncias psicoativas
seja em decorrência de ser uma droga com baixo custo e de fácil acesso.
A segunda substância psicoativa que os adolescentes em privação de liberdade mais ﬁzeram uso foi o álcool,
visto que além de ser uma substância de fácil acesso para os jovens é uma droga lícita socialmente e culturalmente
aceita, mesmo que estejamos falando de adolescentes que por lei (Lei Nº 7.329/2012) a venda para menores de 18
anos de idade seja proibida.
Outra substância psicoativa com alto índice de uso entre os adolescente em privação de liberdade é o cigarro/
tabaco, 14% dos adolescentes já ﬁzeram o uso desta droga, sendo ela, assim como o álcool, uma droga lícita com
legitimidade cultural e social. Tanto o álcool como o cigarro/tabaco são considerados portas de entrada para o uso
de substâncias psicoativas mais violentas e „pesadas‟. Entendendo este processo social de naturalização do uso de
substância psicoativas lícitas na sociedade e o risco de que essas drogas desencadeiem o uso de outras mais potentes,
não se pode simplesmente culpabilizar o adolescente pelo uso, já que a todo o momento este é aliciado para o consumo
delas, seja por meio de produtos midiáticos, por inﬂuências culturais, ou mesmo pelos grupos de traﬁcantes.
Entendendo que a sociedade é formada por grupos e que os indivíduos têm a necessidade de viverem neles,
podemos ver a adolescência como a fase em que o individuo mais busca a aceitação dentro dos diversos grupos, e
facilmente ele faz aquilo que lhe é proposto, mesmo que seja o uso de drogas, pois “a experiência dessas drogas ocorre
em grande parte por curiosidade, imitação ou, ainda, por pressão de seus amigos, como forma de criar sua identidade
perante o grupo de que fazem parte” (NETO et al, 2010, p. 535).
O gráﬁco 12, apresentado acima, evidencia que o crack é usado por 16% dos adolescentes em privação de
liberdade. Esta é sem duvidas uma droga com alto poder de destruição, por ser formada por substâncias extremamente
tóxicas, possuindo fortes efeitos colaterais psíquicos e físicos, e por provocar em um pequeno espaço de tempo a
dependência. O crack tem sido considerado a „cocaína‟ barata. A cocaína aparece com 5% de uso entre os adolescentes
em privação de liberdade. A veriﬁcação de que o crack é, ou foi, a droga utilizada por apenas 16% dos adolescentes
produz outro questionamento: talvez a epidemia do crack tão disseminada na mídia não seja verdade, já que essa
não é a droga mais utilizada pelos adolescentes que ﬁzeram parte deste estudo e corresponde a um percentual bem
inferior ao do uso de maconha e do álcool pelos adolescentes.
Ainda com base nas informações do gráﬁco 12, veriﬁcamos que a medicação indevida e o tinner aparecem
como droga de uso pelos adolescentes, com 3%, cada uma. O baixo percentual do uso do tinner pode ser devido
ao aparecimento e à fácil oferta das outras drogas, no entanto este estudo não pôde trazer mais dados sobre essa
realidade.
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Para uma análise comparativa, sistematizamos as informações sobre o uso de drogas pelos adolescentes
discriminando apenas o uso de drogas lícitas e o não uso. Tais dados são apresentados no gráﬁco 13.
Gráﬁco 13: O uso de drogas ilícitas pelos 12 adolescentes que cumprem medida socioeducativa de privação de liberdade
em Palmas-TO que já ﬁzeram o uso de substâncias psicoativas.

Dos 12 adolescentes em privação de liberdade que já ﬁzeram o uso de substâncias psicoativas ilícitas 45% utilizou
maconha, 22% crack, 7% cocaína e 26% não fez uso de substâncias psicoativas ilícitas, apenas lícitas. É importante
lembrar que, assim como no gráﬁco 12, este gráﬁco representa o uso de substâncias psicoativas ilícitas e não ao
número de exclusivo de uma única substância usada por adolescente, assim o mesmo adolescente, que utilizou droga
ilícita pode ter usado mais de um tipo.
Não é restrição dos adolescentes o uso de drogas, tampouco dos adolescentes que cumprem medida
socioeducativa de privação de liberdade, esta é uma prática histórica, que perpassa todas as gerações, gêneros e
classes sociais, é claro que alguns condicionantes tornam o indivíduo mais vulnerável ao uso abusivo das drogas, como
pais ou parentes próximos com histórico de dependência ou abuso de substancia,
instabilidade familiar, condição ﬁnanceira de miséria, histórico de abuso físico e sexual,
diﬁculdades escolares e baixo nível de autoestima, contribuem ainda mais com a prática
infracional. (NETO et al , 2010, pg. 535)
Certamente os adolescentes em privação de liberdade que fazem o uso de substância psicoativa ilícita tornamse mais vulneráveis por terem necessidades especíﬁcas para garantir a sua saúde física e metal, e requerem de
um olhar e cuidado especial, já que perpassam uma fase em que se processam muitas mudanças, encontrandose em desenvolvimento físico, psíquico e social. O que exige que a unidade em que o adolescente cumpre medida
socioeducativa seja preparada e articulada com a rede de saúde, educação e cultura do seu município, para suprir as
necessidades destes adolescentes.
No gráﬁco 14 conheceremos por meio da sistematização das informações coletadas nesta pesquisa o quantitativo
de adolescentes que já foram encaminhados a tratamentos devido ao uso de substância(s) psicoativa(s).
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Gráﬁco 14: Quantidade dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa de privação de liberdade em PalmasTO que já ﬁzeram o uso de substância(s) psicoativa(s) e ﬁzeram tratamento.

Dos 15 adolescentes que já ﬁzeram uso de substâncias psicoativas 47% ﬁzeram algum tipo de tratamento, o
tratamento mais frequente entre eles é o ambulatorial. Constatamos, por meio da pesquisa documental, que são os
adolescentes que usam crack que fazem ou ﬁzeram algum tipo de tratamento. Isso aponta que o tratamento tem sido
requisitado para as crises de abstinência, já que aferimos que os registros desses tratamentos nos prontuários não
são frequentes. Veriﬁcamos também que 53% dos adolescentes que fazem o uso de drogas, não têm registro em seus
prontuários de encaminhamento a algum tipo de tratamento.
Percebemos ainda que o Centro de Atenção Psicossocial, álcool e outras drogas (CAPSad), para pacientes com
transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas, não vem sendo acionado pela unidade
de atendimento socioeducativo, o que seria fundamental já que esses serviço tem a proposta de trabalhar com o
usuário de modo que ele venha a restabelecer sua autonomia e o controle sobre sua vida, inserido em seu meio social.
Lembrando que a parceria e articulação com a rede local de saúde de forma geral é acentuada pelo SINASE ao dizer
que se deve
buscar articulação dos programas socioeducativos com a rede local de atenção à saúde
mental, e a rede de saúde, de forma geral, visando construir, interinstitucionalmente,
programas permanentes de reinserção social para os adolescentes com transtornos mentais;
(SINASE 2009, p. 63).
Ressaltamos a importância de que sejam desenvolvidos trabalhos preventivos educativos direcionados aos
adolescentes, que explanem sobre o risco e devastação causados pelas drogas, de forma que haja tomada de consciência
pelos próprios adolescentes, que seja uma escolha deles evitar o uso de substâncias psicoativas. Este trabalho só pode
ser feito se envolve indivíduo participativo, família e sociedade, por isso são aspectos tão enfáticos no SINASE.
Para todo o processo de reeducação um fator é indispensável, a família e é sobre o acompanhamento familiar
que o gráﬁco 15 trata, da importância que a família assume neste contexto para a vida dos adolescentes em privação
de liberdade, e o olhar que se deve ter para ela.

373

Gráﬁco 15: Percentual de acompanhamento familiar frequente entre os 19 adolescentes que cumprem medida
socioeducativa de privação de liberdade em Palmas-TO.

Dos adolescentes em privação de liberdade que participaram da pesquisa 74% possui acompanhamento
familiar frequente e 26% não possui. O acompanhamento familiar é indispensável para que o adolescente se reintegre
socialmente, sendo assim, embora o percentual de adolescentes sem acompanhamento da família seja inferior ao
de adolescentes que têm um acompanhamento frequente, consideramos ainda alto o fato de 26% dos adolescentes
privados de liberdade não serem visitados frequentemente pelas suas famílias. É necessário que se desenvolva um
trabalho pedagógico, tanto com o adolescente quanto com a família, justamente porque a família desse adolescente
também é vitima das expressões da questão social. O SINASE (2009, pg. 58) preconiza que é necessário “garantir recursos
ﬁnanceiros para que adolescentes e familiares possam participar com frequência das atividades socioeducativas
desenvolvidas”.
O trabalho a ser feito com a família deve envolver vários aspectos, como a garantia de passagens para as
visitas, a promoção da família, caso essa tenha baixa renda familiar encaminhando-a para
identiﬁcar e incentivar potencialidades e competência do núcleo familiar para o mundo do
trabalho, articulando programas de geração de renda, desenvolvendo habilidades básicas,
especíﬁcas e de gestão necessárias à auto-sustentacão; (SINASE, 2009, pg. 65).

Outro aspecto importante também é “prever atividades de integração para as famílias dos adolescentes,
inclusive aqueles oriundos de outros municípios, de modo que a família seja co-participante do processo pedagógico
desenvolvido no programa de atendimento socioeducativo” (SINASE, 2009, pg. 65). Essas atividades têm o papel de
nortear caminhos talvez ainda não trilhados, direcionar para posicionamentos diferentes que venham contribuir para
a melhoria na vida familiar.
Segundo Neto e Centolaza (2010, p. 134),
Adolescentes e seus familiares não são meros espectadores e objetos das políticas, mas
protagonistas. O protagonismo deve ser compreendido como um meio pedagógico de
envolver o adolescente no seu processo de formação, comprometido consigo e com seus
companheiros, em vista de um processo civilizatório e ético.
Assim, tanto família quanto adolescente em privação de liberdade deve encontrar o caminho para o protagonismo
social, e é dever da instituição socioeducativa propiciar a cidadania. O fortalecimento dos laços afetivos colabora para
que o adolescente supere os estigmas sociais do ato infracional e supere também seus próprios comportamentos
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inadaptados, percebidas por Neto e Centolanza, (2010, p. 132) “(...) como pedidos de socorro”.

CONCLUSÕES
A pesquisa documental e as visitas em campo possibilitaram apreender a realidade psicossocial dos adolescentes
que cometem ato infracional e que estão privados de liberdade. As informações obtidas, a sistematização e análise
dos dados propiciaram compreender que o adolescente autor de ato infracional em privação de liberdade tem
especiﬁcidades que necessitam ser consideradas para que a sua inserção no sistema socioeducativo seja efetiva.
Os pontos mais explícitos nesta pesquisa quanto ao perﬁl psicossocial dos adolescentes em privação de liberdade
em Palmas-TO diz respeito à renda familiar, em que todos possuem renda familiar equivalente ou inferior a dois salários
mínimos; a escolaridade, pois todos os adolescentes possuem distorção de idade série; a presença acentuada da mãe
como componente familiar; e a presença das substâncias psicoativas lícitas e ilícitas na vida destes adolescentes. Sendo
assim, permanece ainda em nossa sociedade a prática histórica de insitucionalização do adolescente ou por assim dizer
do „menor‟ pobre, negro e em condições de vulnerabilidade social.
A Política do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) vem sendo aplicada nas unidades de
medidas socioeducativas, o que não signiﬁca que esta aplicação cumpra veementemente todas as diretrizes do SINASE,
já que, embora exista um esforço para isso, ainda há muitos empecilhos e diﬁculdades, tanto por parte do Estado
quanto por parte da execução propriamente dita, no que diz respeito às condições físicas das unidades, aos familiares,
à educação e ao trabalho em rede com outras políticas públicas que são indispensáveis para a socioeducação destes
adolescentes.
Entendemos, por meio do ECA e do SINASE, que a medida socioeducativa responsabiliza o adolescente pelo ato
infracional que comete, mas, mais que isso, tem um papel pedagógico, que visa à formação de um adolescente cidadão,
o valorizando como sujeito singular e em desenvolvimento, respeitando seus limites e seus direitos. A importância
de pesquisar tal temática está em conhecer e decifrar a realidade para que, por meio de sua compreensão, sejam
elaboradas estratégias de intervenções produtivas que promovam o adolescente em privação de liberdade para a
cidadania e para o protagonismo social.
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1

INTRODUÇÃO
Entre os cultivos alimentares mais importantes, as bananas encontram-se entre os mais consumidos
mundialmente. Cultivada em grande parte por pequenos agricultores, possui notável papel sócio-econômico em
muitos países, sendo importante fonte de alimento e de divisas (Schoofs et al., 1999). A cultivar Thap maeo apresenta
todas as características da bananeira “Mysore”, mas sem apresentar os sintomas do vírus do BSV. Observações de
campo indicam que esta cultivar foi mais vigorosas, mais alta e produz maiores cachos do que a bananeira “Mysore”.
Atualmente é recomendada para cultivo orgânico em Santa Catarina. Nos dias de hoje, com a ocorrência da “sigatokanegra” tornou-se uma das principais cultivares na região Norte do Brasil, especialmente nos Estados do Pará e Amapá.
Em São Paulo, também existem áreas comerciais desta cultivar. Como a Mysore, sua principal restrição é o porte alto
e consequente susceptibilidade aos ventos. Em condições subtropicais e o alto teor de ácidos e tanino da sua polpa,
diﬁculta a sua aceitação no mercado. Por esta razão deve ser consumida bem madura. Também é conhecida como
“Maçã da Índia”.
No Brasil, esta cultura possui uma área plantada de cerca de 503 mil hectares com uma produção em torno
de 7,329 milhões de toneladas (IBGE, 2011). Os cultivos seguem os padrões tradicionais, com baixos índices de
capitalização e tecnologia (Alves, 1999).
Entretanto, mesmo possuindo uma grande área plantada, a produção no Brasil ﬁca abaixo do esperado. Dentre
as maiores problemáticas levantadas para esta cultura no país podemos relacionar a falta de variedades comerciais
produtivas, com porte adequado e resistente as principais pragas e doenças, além de um inadequado manejo do
sistema solo-água-planta (Silva et al., 1999). Este aspecto é ressaltado por Oliveira e Souza (2003), que consideram
a degradação dos solos uma das causas da baixa produtividade nas lavouras. Para Neto (1993) uma das grandes
limitações para o rendimento dos cultivos é a deﬁciência de fertilidade, devido ao manejo inadequado dos solos e o
controle de plantas invasoras e parasitas.
A bananeira é uma planta de crescimento rápido, não precisando entrar em dormência para produzir, requerendo
quantidades adequadas de nutrientes, que podem ser supridos pelas adubações e resíduos das colheitas. O nitrogênio
é o elemento fundamental para o desenvolvimento vegetativo da bananeira, tendo relação direta com a assimilação
de potássio (Moreira, 1999).
Visando melhorar as características do solo e, consequentemente, a produtividade das lavouras, diversos
sistemas de manejo vêm sendo adotados, entre eles a adubação verde (Espíndola, 2001; Osterroht, 2001). De acordo
com esses mesmos autores, este sistema de manejo promove a melhoria das qualidades químicas, físicas e biológicas
do solo e, portanto, a utilização de adubação verde na lavoura bananeira, principalmente com a utilização de espécies
leguminosas, pode vir a suprir em parte as necessidades de nitrogênio da lavoura, devido estas plantas atuarem como
ﬁxadores de nitrogênio atmosférico, através de sua associação com bactérias do gênero Rizobium e Bradyrizobium.
O cultivo de mais de uma espécie em uma mesma parcela pode ser marcado por inúmeras interações que trazem
consequências diversas para o rendimento das mesmas, podendo causar tanto efeitos positivos quanto limitações no
crescimento e desenvolvimento de uma população vegetal (Silva, 2002).
Existem ainda poucos estudos da utilização de adubação verde na fruticultura. Alguns deles encontram-se
relacionados com lavouras de laranja, ﬁgo e videiras (Silva et al., 2002; Junqueira et al., 2004; Faria et al., 2004). Trabalho
da utilização de adubação verde em bananeira foi realizada por Espíndola (2001) com o cultivar Prata Manteiga no
município de Seropédica – RJ, comprovando os benefícios que esta prática pode gerar na produção e qualidade de
frutos. Torna-se necessário, no entanto, estudos mais aprofundados sobre esta prática, visando esclarecer as melhores
espécies de adubos verdes a serem utilizados e o aporte de nutrientes advindos da decomposição destes adubos para
a cultura de interesse econômico.
Neste contexto o objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento, desenvolvimento e produção de bananeira
submetida à prática de adubação verde.
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MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no Campo Experimental do Complexo de Ciências Agrárias (CCA), pertencente à
Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS), localizada em Palmas - TO.
O delineamento experimental utilizado foi de Blocos ao Acaso, sendo os tratamentos constituídos por três tipos
de cobertura do solo (vegetação espontânea, feijão-de-porco e calopogônio). As parcelas experimentais são compostas
por quatro plantas úteis da cultivar Thap Maeo, em espaçamentos 3x2 m, com quatro repetições, sendo contornadas
por mudas da espécie que compõem as parcelas como bordaduras.
Foram utilizadas mudas provenientes de cultivo in vitro, transplantadas em covas de 0,30x, 0,30x, 0,30m de
profundidade, a partir do dia 09 de Março de 2012, aos 108 dias após a aquisição.
O plantio das leguminosas utilizadas para cobertura de solo foi realizado 19 dias após o transplantio das mudas
de banana, em sulcos, obedecendo ao espaçamento entre ﬁleiras 0,30 m. No tratamento com vegetação espontânea
foi realizada uma capina manual juntamente com as demais parcelas.
Utilizou-se o método de irrigação por microaspersão. Como na unidade experimental não dispomos de
equipamentos de monitoramento de evaporação, nos meses mais críticos de escassez de chuvas (junho a outubro),
foi utilizado um turno de rega de 3 dias, aplicando-se 37 mm por rega, o que equivale a aplicação de 370 mm.mês-1.
Foi adotada adubação orgânica no plantio, constituída de 100 Kg N. ha-1 na forma de cama de frango, 100 Kg P.
ha-1 na forma de termofosfato (yorin) e 170 Kg K. ha-1 na forma de cinza, perante os resultados da analise química do
solo (Tabela 1), sendo seguidos os demais tratos culturais preconizadas para a cultura de acordo com Alves (1999).
Durante o desenvolvimento no campo, foram realizadas dose medições de altura da planta, diâmetro pseudocaule
(medida a 5 cm do nível solo), número de folhas emitidas e vivas e número de perﬁlhos, sendo desconsiderada a
primeira avaliação pelo motivo que somente avia a planta mãe como emitida do solo neste estagio de desenvolvimento
da bananeira.
Os dados foram submetidos a testes de normalidade e homogeneidade da variância dos erros. Atendidas as
pressuposições, foram realizada análise de variância, adotando-se o teste F. As variáveis cujo “teste F” for signiﬁcativo
(p ≤ 0,05), foram submetidas à análise de comparação múltipla, adotando-se o teste de Tukey ao nível de 5% de
probabilidade, com o auxílio do programa estatístico SISVAR, versão 5.3.
Tabela 1. Análise química e física da amostra composta do solo da área experimental.
pH H2O

P
K
----- mg dm-3------

Ca2+
Mg2+
Al3+
H+Al
----------------- cmolc dm-3--------------------

Mat. Org.
%

6,56

4,35

5,28

1,94

Areia

10,98

1,96

0,00

Silte

1,58
Argila

-------------------------------- ------------- % -------------- ----------- -----------------

53,1

10,72

36,21

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os parâmetros avaliados das plantas de bananeiras perante diferentes coberturas viva sob o solo diferiu
estatisticamente (p ≤ 0,05). Os maiores valores foram obtidos sob cultivo em solo coberto com a leguminosa Feijão de
Porco (Figura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14).
Os frutos submetidos ás análises foram colhidos manualmente com o auxilio de um facão, despencados e
somente avaliados quando a coloração das cascas se encontravam no estádio 6 (totalmente amarelo).
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Figura 1. Índice pluviométrico 2012-2013, referente dos meses de avaliação das plantas de bananeiras da região de
Palmas – TO.
Notou-se que aos meses que ocorreram chuva, as plantas de bananeiras se desenvolveram com maior intensidade
sendo bastante visível na parte de emissão de folhas mesmo com auxilio de irrigação aos meses mais críticos.

Figura 2. Altura das plantas de bananeira aos 104, 186, 313, 411 e 492 dias após do transplantio, sob diferentes
coberturas de solo.
A altura das bananeiras foi afetada de forma marcante pela cobertura de solo onde sob o Calopogônio, foi obtida
maior altura das plantas (62 cm) aos 104 dias, aos 186 dias notou-se que a vegetação espontânea sobressaiu entre
os demais tratamentos, entretanto, com o início das águas notou-se que o Calopogônio destacou-se entre as demais
coberturas de solo aos 313 dias de transplantio, porem, ouve a predominância de crescimento do Feijão de porco dos
dias 353 ate aos 492 dias após o transplantio (Figura 2).
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Figura 3. Diâmetro do pseudocaule das plantas de bananeira aos 104, 186, 313, 411 e 492 dias após do transplantio,
sob diferentes coberturas de solo.
Notou-se para o diâmetro do pseudocaule, que as plantas de bananeira cultivadas sob Calopogônio, apresentaram
melhor desenvolvimento (6,3 cm) quando comparadas com o cultivo de bananeira sob feijão de porco e vegetação
espontânea, aos 104 dias após o transplantio. Aos 186 dias a cobertura com vegetação espontânea predominou,
contudo, não houveram diferenças entre os tratamentos aos 313 dias com média de 17,8 cm. Porem, a partir dos
353 dias em diante o tratamento sob o feijão de porco destacou-se entre as demais coberturas de solo. O diâmetro
do pseudocaule é um indicativo de capacidade para suportar maiores cachos consequentemente isso aponta maior
produção por ha (Figura 3).

Figura 4. Número de folhas das plantas de bananeira aos 104, 186, 313, 411 e 492 dias após do transplantio, sob
diferentes coberturas de solo.
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O número de folhas emitidas das bananeiras foi maior nas plantas desenvolvidas no solo coberto com Calopogônio,
apresentando em média 9 folhas por planta, seguida da vegetação espontânea (8 folhas por planta) e feijão de porco
(7 folhas por planta), aos 104 dias após o transplantio. Aos 186 dias a vegetação espontânea emitiu maior quantidade
de folhas, porem, aos 313, 411 e 492 dias após o transplantio, veriﬁcou-se que o feijão de porco obteve maior medias
entre os demais tipos de coberturas de solo (Figura 3).

Figura 5. Números de perﬁlhos das plantas de bananeira aos 104, 186, 313, 411 e 492 dias após do transplantio, sob
diferentes coberturas de solo.
Aos 104 dias não houve perﬁlhamento entre as bananeiras havendo somente as plantas principais. O perﬁlhamento
recomendado de 4 plantas por touceira foi alcançado aos 276 dias após o transplantio. O desenvolvimento vegetativo
da bananeira pode ser inﬂuenciado por diferentes fatores relacionados ao manejo agrícola, como a irrigação (Gonzaga
Neto et al., 1993) e a densidade de plantio (Lichtemberg et al., 1997). Após o alcance de 4 plantas por touceira, foram
eliminadas os excedentes para que não ultrapassem desta quantidade.
Os resultados obtidos na pesquisa por Espindola et al. (2006), apresentaram tendência de comportamento
semelhante, uma vez que o número de folhas emitidas das bananeiras foi maior nas fruteiras desenvolvidas no solo
coberto com as leguminosas cudzu tropical e siratro, em relação ao dos tratamentos com vegetação espontânea (com
adubação nitrogenada e sem adubação nitrogenada), assim como para as avaliações da altura das plantas, diâmetro
do pseudocaule e número de perﬁlhos, demonstrando efeitos positivos da presença das leguminosas sob cobertura
de solo.

Figura 6. Percentual de emissão de cachos das plantas de bananeira aos 104, 161, 186, 235, 276, 313, 353, 382, 411,
432, 467 e 492 dias após do transplantio, sob diferentes coberturas de solo.
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O aparecimento dos primeiros cachos foram aos 313 dias após o transplantio das bananeiras pela cobertura
de solo Calopogônio, porém, aos 353 dias o tratamento de Vegetação espontânea emitiu cerca de 70% enquanto que
os demais não atingiram 40%. Após os 382 dias do transplantio notou-se a predominância de emissão de cacho pelo
tratamento de Calopogônio alcançando os 100% aos 432 dias.

Figura 7. Peso dos cachos das plantas de bananeira, sob diferentes coberturas de solo, feijão de porco, calopogônio e
vegetação espontânea.
A produtividade das bananeiras com cobertura de solo de feijão de porco foi inﬂuenciada de forma marcante,
alcançando produtividades signiﬁcativas (16,9 t * ha-1) em comparação aos demais tratamentos calopogônio (14,5 t *
ha-1) e vegetação espontânea (10,1 t * ha-1) respectivamente.

Figura 8. Peso da segunda penca dos cachos das plantas de bananeira, sob diferentes coberturas de solo, feijão
de porco, calopogônio e vegetação espontânea.
Para o peso da segunda penca, a cobertura de solo com vegetação espontânea diferiram signiﬁcativamente com
os demais tratamentos.
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Figura 9. Número de frutos da segunda penca dos cachos das plantas de bananeiras, sob diferentes coberturas de solo,
feijão de porco, calopogônio e vegetação espontânea.
Para o número de frutos da segunda penca das bananeiras, o resultado foi semelhante ao peso das pencas
(Figura 8), havendo diferenças signiﬁcativas entre os demais tipos de cobertura de solo.

Figura 10. Número de frutos dos cachos das plantas de bananeiras, sob diferentes coberturas de solo, feijão de porco,
calopogônio e vegetação espontânea.
Já para os três tipos de coberturas de solo, não houve diferença signiﬁcativas entre si.
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Figura 11. Número de pencas dos cachos das plantas de bananeiras, sob diferentes coberturas de solo, feijão de porco,
calopogônio e vegetação espontânea.
O peso do cacho esta relacionado com a quantidade de pencas emitidas em um único cacho, portanto quanto
maior o número de pencas, estima-se maiores produtividades por cachos. Sendo o K e o N estão diretamente
relacionados com o crescimento, produção e qualidade dos frutos da bananeira (BRASIL 2000).

Figura 12. Comprimento dos frutos dos cachos das plantas de bananeiras, sob diferentes coberturas de solo, feijão de
porco, calopogônio e vegetação espontânea.
O comprimento dos frutos obtidos na cobertura de solo de feijão de porco e vegetação espontânea foram
superiores ao tratamento com calopogonio.
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Figura 13. Diâmetro dos frutos dos cachos das plantas de bananeiras, sob diferentes coberturas de solo, feijão de
porco, calopogônio e vegetação espontânea.
Para os três tipos de cobertura de solo houveram diferenças signiﬁcativas, obtendo frutos com maior diâmetro,
no tratamento da vegetação espontânea e menor o colopogônio com 3,41 e 3,14cm, repectivamente.

Figura 14. Peso médio dos frutos dos cachos das plantas de bananeiras, sob diferentes coberturas de solo, feijão de
porco, calopogônio e vegetação espontânea.
O maior peso médio de frutos foi obtido pela cobertura de solo com feijão de porco, seguido da cobertura de
solo com calopogônio e o menor peso médio de frutos ocorreu na cobertura de solo com vegetação espontânea.

CONCLUSÕES
1. As melhores produtividades (t.ha-1) foram obtidas pela cobertura de solo com a leguminosa Feijão de Porco,
seguida de Calopogônio.
2. Em relação aos parâmetros de avaliação peso da segunda penca dos cachos, número de frutos da segunda
penca, comprimento dos frutos e diâmetro dos frutos a Vegetação Espontânea foi superior aos demais
tratamentos.
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ANEXOS

Detalhe das mudas transplantadas em sacos plásticos logo após a chegada com as raízes nuas.

Detalhe do preparo das covas de bananeira em 07de Março de 2012
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Detalhe do experimento aos 58 dias após o transplantio.

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

Detalhe do experimento aos 186 dias após o transplantio das mudas.
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Detalhe do experimento aos 235 dias após o transplantio das mudas.

Detalhe do experimento aos 276 dias após o transplantio das mudas.
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Detalhe do experimento aos 313 dias após o transplantio das mudas.

Detalhe do experimento aos 353 dias após o transplantio das mudas.
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Detalhe do experimento aos 382 dias após o transplantio das mudas.

Detalhe do experimento aos 411 dias após o transplantio das mudas.
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Detalhe do experimento aos 432 dias após o transplantio das mudas.

Detalhe do experimento aos 467 dias após o transplantio das mudas.
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Detalhe do experimento aos 492 dias após o transplantio das mudas.

Detalhe do experimento em plena temporada de cachos nas plantas de bananeiras.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, a sociedade confronta-se com a degradação ambiental, fato que é resultado das ações antrópicas
que provocam alterações das características de determinado ecossistema. Sendo que essas alterações podem ser
responsáveis por prejuízos (diretamente ou indiretamente) à qualidade de vida dos indivíduos.
Sendo assim, a educação ambiental surge como uma ferramenta capaz de induzir modiﬁcações na percepção
dos integrantes da sociedade, possibilitando a aproximação com a sustentabilidade (ROSA; SILVA; LEITE, 2009). Além
disso, permite a construção de uma visão mais ampla de meio ambiente, que leve em consideração o fato de que o ser
humano e os ambientes construídos e modiﬁcados por ele, também são partes integrantes do meio ambiente.
Porém, pode-se ressaltar que não há um consenso sobre a deﬁnição de meio ambiente dentro da comunidade
cientíﬁca. Segundo os autores D’agostini, Alves e Souza (2008), a palavra ambiente não pode ser dissociada da ideia de
meio, pois ambiente consiste nos sentimentos vivenciadas em determinado lugar (meio). No entanto, acreditam ser
improdutivo juntar esses dois signiﬁcados no termo “meio ambiente”, sendo que essas palavras mesmo diretamente
ligadas são ideias diferentes.
Mesmo considerando muito importantes essas outras deﬁnições de meio ambiente, optou-se pelo conceito
elaborado por Reigota (2004), que aﬁrma que o meio ambiente trata-se de um lugar onde
os elementos naturais e sociais estão em relações dinâmicas e em interação. Essas relações
implicam processos de criação cultural e tecnológica e processos históricos e sociais de
transformação do meio natural e construído.
Deve-se acrescentar que na sociedade atual, prevalece a visão de meio ambiente como “natureza intocada”
ou “natureza pura”. Sendo dessa forma necessário o estabelecimento de uma gestão ambiental em que o conceito
de meio ambiente seja visto em sua amplitude natural, cultural, social, econômica e política para que toda a sua
complexidade comece a ser entendida (LEFF, 2001).
Neste sentido, a educação ambiental baseada nessa concepção possibilita importantes contribuições, assumindo
o papel fundamental na construção de uma “sustentabilidade global, estribada na diversidade das condições locais de
um desenvolvimento democrático e sustentável” (LEFF, 2001, p. 62).
Para a aplicação eﬁciente da educação ambiental deve-se levar em consideração a percepção que os indivíduos
possuem sobre o meio em que vivem. Isso está estreitamente relacionado com o ato de conceber e compreender o
ambiente, aprendendo a conservá-lo e preservá-lo (FERNANDES, 2004 apud NASCIMENTO et al., [20--]).
A Lei Federal nº 9795, de 27 de abril de 1999, que deﬁne as diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental,
aponta a educação ambiental como sendo um elemento indispensável da educação nacional, a qual consiste em um
conjunto de processos voltados para o propósito da ediﬁcação de valores, saberes, ações, capacidades, aptidões, por
parte de cada membro da sociedade, que possibilite a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.
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Deﬁne ainda que a educação ambiental “será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e
permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal” (BRASIL, 1999).
Além disso, a educação ambiental está entre os principais instrumentos instituídos pela Política Nacional dos
Resíduos Sólidos (PNRS). A PNRS instituída pela Lei Federal nº 12.305/10, possui princípios, objetivos e instrumentos,
que em conjunto pretendem proporcionar uma gestão integrada (entre poder público, fabricantes, importadores, e
sociedade) e apropriada ao meio ambiente, levando em conta também o desenvolvimento socioeconômico (BRASIL,
2010).
Outro marco regulatório importante é a Política Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH), instituída pela Lei nº
9.433 de 08 de janeiro de 1997, que apresenta os seguintes objetivos: garantir a necessária disponibilidade de água
à atual e às futuras gerações, mantendo os níveis de qualidade para os seus respectivos usos; o emprego racional
e integrado dos recursos hídricos, abrangendo também o transporte aquaviário, com o propósito de promover o
desenvolvimento sustentável; e a prevenção e a proteção contra episódios hidrológicos críticos, sejam de ocorrência
natural ou provenientes da utilização inadequada dos recursos hídricos (BRASIL, 1997).
Essas leis federais estão em sintonia com a educação ambiental, pois também pretendem contribuir com o
desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente. Considerando o atual quadro de degradação
ambiental, a educação ambiental tornou-se essencial, sobretudo para a comunidade rural, sendo que nesse ambiente
os indivíduos estão em contato direto e intensivo com os recursos naturais.
Assim, a educação ambiental que se propõe buscará o desenvolvimento de ações junto à comunidade da bacia do
Ribeirão São João que levem os participantes à reﬂexão crítica sobre as questões ambientais de modo a se perceberem
como parte integrante do meio ambiente, portanto, responsável pela sua preservação e conservação.
A compreensão de bacia hidrográﬁca no contexto da pesquisa que ora se propõe é baseada nos autores Guerra
e Guerra (1997, p. 75-76), segundo os quais:
bacia hidrográﬁca é o conjunto de terras drenadas por um rio e seus aﬂuentes [...] A noção
de bacia hidrográﬁca obriga naturalmente a existência de cabeceiras ou nascentes, divisores
d´água, cursos d’água principais, aﬂuentes sub-aﬂuentes etc [...] O conceito de bacia deve
incluir também uma noção de dinamismo [...].
Silva (1995) refere-se ao termo bacia hidrográﬁca como uma compartimentação geográﬁca natural delimitada
por divisores de água. Este compartimento é drenado superﬁcialmente por um curso d’água principal e seus aﬂuentes.
Cada bacia hidrográﬁca se interliga com outra de ordem hierárquica superior, constituindo, em relação à última, uma
sub-bacia.
A bacia hidrográﬁca do Ribeirão São João está localizada na margem direita do reservatório da Usina Hidrelétrica
Luís Eduardo Magalhães, nos municípios de Palmas, Porto Nacional e Monte do Carmo, no Estado do Tocantins e
compreende uma área de 291,4 km2. Dista 3 km da área urbana de Palmas, 27 km de Porto Nacional e 33 km de Monte
do Carmo. A Bacia Hidrográﬁca do Ribeirão São João pode ser visualizada através do mapa de localização e situação a
seguir:
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Figura 01 – Mapa de localização e situação da Bacia do Ribeirão São João.
Fonte: DOURADO, 2008, p. 08.
Estudos realizados na área dessa bacia hidrográﬁca, por pesquisadores da Fundação Universidade do Tocantins
– UNITINS sinalizaram carência de pesquisa em educação ambiental. Neste sentido, as questões orientadoras dessa
pesquisa são: Quais são os principais problemas socioambientais enfrentados pelas comunidades envolvidas? Que
percepção as comunidades têm de meio ambiente? A partir dos problemas socioambientais apresentados pelas
comunidades envolvidas, quais ações poderão ser desenvolvidas visando minimizá-los?

MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo está sendo realizado junto a dois assentamentos localizados na Bacia do Ribeirão São João:
Assentamento Federal do Incra – São João e o Reassentamento Córrego Prata. O Assentamento Federal São João,
localiza-se na zona rural de Palmas – TO; e o Reassentamento Córrego Prata situa-se em Porto Nacional, e equivale
a 3.105 há, distante 44 km do perímetro urbano e às margens da TO – 050, sentido Porto Nacional/ Palmas. Nessa
localidade há também uma área de 773,2680 ha considerada reserva legal e 330, 5861 ha de área de preservação
permanente.
A metodologia de pesquisa empregada é a pesquisa-ação, que segundo Engel (2000) é uma técnica inovadora
de pesquisa na qual pretende interferir na prática enquanto a pesquisa está sendo desenvolvida, ao invés de apenas
sugeri-la no ﬁnal do estudo.
Inicialmente fez-se o levantamento bibliográﬁco. Em seguida, foram realizadas visitas preliminares para o
reconhecimento das áreas de estudo, com o objetivo de identiﬁcar os atores sociais; conhecer os calendários de
reunião das associações; realizar registros fotográﬁcos; apresentar a proposta da pesquisa; deﬁnir agenda de reunião
com os segmentos da comunidade.
Posteriormente, foi realizado o levantamento de dados no campo por meio do Diagnóstico Rápido Participativo
– DRP, que de acordo com Accioly et. al. (2009, p. 12),
é uma técnica que alia a rapidez de um diagnóstico com a participação da comunidade.
Este tipo de diagnóstico é utilizado para conhecer e avaliar problemas [...]. Ajuda também a
compreender como a população vê sua própria comunidade, seus recursos e suas limitações.
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No contexto do DRP foram empregadas as técnicas da entrevista semi-estruturada e da representação social. De
acordo com Wagner (1998, p. 3-4 apud WACHELKE; CAMARGO, 2007, p. 380), representação social é um
[...] conteúdo mental estruturado – isto é, cognitivo, avaliativo, afetivo e simbólico –
sobre um fenômeno social relevante, que toma a forma de imagens ou metáforas, e que
é conscientemente compartilhado com outros membros do grupo social [...] um processo
público de criação, elaboração, difusão e mudança do conhecimento compartilhado.
Foi aplicada a técnica da representação social no Reassentamento Córrego Prata e no Assentamento Federal
São João, para a qual se confeccionou cartaz (ver a seguir) contendo ﬁguras recortadas de revistas, retratando objetos
e situações diversas do cotidiano, em que o público-alvo da pesquisa deveria indicar até cinco ﬁguras que, de acordo
com a sua concepção, melhor representassem o meio ambiente.
Através do cartaz exposto (Figura 02) foi possível categorizar os dados relacionados à percepção ambiental dos
integrantes das comunidades, permitindo analisar como se caracteriza a concepção de meio ambiente dos indivíduos.
Para isso, baseou-se na ideia defendida por CALIL (2010), que aﬁrma que o meio ambiente é composto pelas vertentes:
meio ambiente natural (sinônimo de natureza, que abrange ar, água, solo, fauna, ﬂora), meio ambiente construído ou
artiﬁcial (produzido pela ação do homem ao transformar a natureza), meio ambiente cultural (formas de expressão,
modos de criar, criações artísticas, cientíﬁcas e tecnológicas) e meio ambiente de trabalho (que trata do local onde
os indivíduos executam as atividades relacionadas ao seu trabalho). Sendo que esse último não é de interesse desse
estudo.

Figura 02 – Instrumento de coleta de dados empregado para o levantamento das representações sociais de meio
ambiente, do público-alvo.
Dentro da comunidade da Escola de Tempo Integral Marcos Freire, localizada no Assentamento Federal São
João, a representação social foi realizada com os professores, corpo técnico e administrativo, diretora (totalizando
17 pessoas) e com 21 estudantes (amostra aleatória correspondente a 11%). Nessa escola estão matriculados 191
estudantes na primeira e segunda fase do ensino fundamental. Ainda no Assentamento Federal São João, a técnica da
representação social foi executada com 12 produtores rurais, integrantes da Associação dos Reassentados da Fazenda
São João.
Já na Escola Municipal Ercina Monteiro Pereira, localizada no Reassentamento Córrego Prata, o método da
representação social foi realizado com professores, corpo técnico e administrativo e diretora, perfazendo 15 pessoas.
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Essa técnica de coleta de dados foi realizada com 18 estudantes (26,86%). Além disso, esse método foi desenvolvido
também com os produtores rurais da localidade, envolvendo 25 pessoas, membros da Associação dos Produtores
Rurais do Reassentamento co Córrego Prata.
Outro instrumento utilizado para a coleta de dados foi a “linha do tempo”, com o objetivo de identiﬁcar os
acontecimentos e mudanças marcantes – relacionadas ao meio ambiente – da realidade da comunidade ao longo do
tempo. (VERDEJO, 2006). Essa técnica foi aplicada nos dois assentamentos com os produtores rurais membros das
associações.
As informações assim obtidas estão sendo utilizadas para deﬁnir e priorizar temas relevantes para a comunidade
da Bacia do Ribeirão São João, para intervenção por meio de ações em educação ambiental.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Assentamento Federal São João
De acordo com o gráﬁco abaixo, nota-se que a percepção de meio ambiente dos produtores rurais do
Assentamento São João está mais voltada para o meio ambiente construído, percentual que equivale a 58,33% das
respostas fornecidas (ﬁgura 03). Enquanto que, 41,67% das respostas correspondem ao meio ambiente natural. Sendo
que os participantes não consideraram que o meio ambiente cultural é também um constituinte do meio ambiente.

Figura 03 - Percepção Ambiental dos produtores rurais do São João.
A escola dessa comunidade conta com 232 alunos no total, sendo que 106 alunos são da primeira fase do ensino
fundamental, 85 alunos da segunda fase do ensino fundamental, e 41 do ensino infantil.
Quando questionados se consideram causar algum dano ao meio ambiente no cotidiano, 66,67% dos professores,
corpo técnico e administrativo e diretora, consideram causar danos, contra 33,33% acreditam não causarem danos
ambientais. Deve-se ressaltar que os danos gerados pelos participantes estão relacionados a utilização de meios
de transporte que emitem gases poluentes, o uso de produtos químicos, queimadas, uso de aerossóis, desperdício
de papel e de materiais não recicláveis Foi citada também a questão do lixo, em relação ao acúmulo de lixo, a não
realização da reciclagem e a ausência da coleta seletiva de lixo.
Quanto à percepção ambiental dos professores, corpo administrativo, diretora e estudantes, destaca-se que:
Junto aos estudantes, as ﬁguras escolhidas que predominaram correspondem àquelas que representam o meio
ambiente natural, equivalente à 53,30%, se comparado com a percepção de meio ambiente construído, percentual
equivalente a 46,70% das respostas (ﬁgura 04).
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Figura 04 – Percepção ambiental dos estudantes da Escola Marcos Freire.
A percepção ambiental da maioria dos professores, corpo administrativo e diretora da Escola Marcos Freire,
relaciona a palavra meio ambiente com a natureza, cujo percentual representa 58,90% das respostas, sendo que a
percepção de meio ambiente construído representa 41,10% das respostas dos participantes (ﬁgura 05).

Figura 05 - Percepção ambiental dos professores, corpo administrativo e diretora da Escola Marcos Freire.
Em relação aos principais problemas ambientais observados, foi apontado o aterro sanitário instalado nas
proximidades do Assentamento, por um percentual de 40%, atribuindo a esse problema a responsabilidade sobre a
possível contaminação das águas dos córregos, o que foi mencionado por 6,67%. A presença de lixo nas margens das
estradas de acesso ao Assentamento também foi citado por 6,67% (Figura 06). Porém, o principal problema ambiental
apontado pela comunidade foram as queimadas, com 53,33%, isso porque acontecem com frequência, e quando
ocorrem causam um impacto mais intenso num intervalo de tempo mais curto.

400

Figura 06 - Principais problemas ambientais citados pela comunidade escolar da Escola de tempo Integral Marcos
Freire.
Quando indagados sobre as ações que sugerem para amenizar ou resolver os problemas ambientais, predominou
a conscientização, registrado junto a um percentual de 53,34%. Alguns entrevistados ressaltaram que o processo de
conscientização deveria acontecer por meio de uma educação ambiental mais ativa, isso foi sugerido por 26,67% dos
entrevistados. Também foi destacada por 13,33% dos entrevistados, a transferência do aterro sanitário para outra
localidade (Figura 07).

Figura 07 – Ações sugeridas pela comunidade da escola Marcos Freire para a amenização ou resolução dos problemas
ambientais.
Por meio da linha do tempo, obteve-se a informação de que a comunidade teve início em 1954. Destacouse também que em 1974 os moradores lidaram com diﬁculdades de ordem jurídica, por falta de documentação,
problema que vem se arrastando desde então. Anos mais tarde, em 1987, passou-se a considerar os moradores dessa
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comunidade como assentados pelo Incra. Nessa mesma época, o rio possuía maior profundidade, largura e volume de
água do que atualmente.
Outro evento marcante foi a instalação do aterro sanitário nas proximidades do assentamento em 2002 – essa
problemática também foi citada pelos professores como já mencionado anteriormente. Isso pode ser a causa de
problemas ambientais, tais como, a contaminação das águas dos rios do entorno e a emissão de gases poluentes
provenientes da queima do lixo do aterro sanitário, o que ocorreu em 2012. Isso marcou bastante a população do local,
pois provocou prejuízos de ordem econômica através da desvalorização dos produtos agrícolas do Assentamento.
Devido ao desmatamento (problema ambiental também citado pelos professores, corpo administrativo e
diretora) a cabeceira do córrego Sambaíba passou a secar em 2013, sendo que anteriormente seu leito era perene.
Além desses problemas ambientais, os produtores também citaram o desmatamento próximo ao córrego São
João; a utilização de veneno nas áreas agricultáveis, próximas das nascentes; o comprometimento da qualidade das
águas dos tributários do São João e assoreamento do córrego São João.

Reassentamento Córrego Prata
Veriﬁca-se que a percepção dos produtores rurais do Reassentamento Córrego Prata, está mais direcionada para
o meio ambiente natural, o que equivale a 57,60%. Enquanto que, as respostas correspondentes ao meio ambiente
construído equivalem a 41,60%. Também foi citado o meio ambiente cultural, com um percentual de 0,8% (Figura 08).

Figura 08 – Percepção Ambiental dos produtores do Reassentamento Córrego Prata.
Em visita à Escola Ercina Monteiro Pereira, a diretora informou que a escola possui 81 estudantes, sendo
que 14 estudantes estão matriculados na Educação Infantil, 46, na primeira fase do ensino fundamental, e 21 estão
matriculados na segunda fase do ensino fundamental. Vale acrescentar que a escola será contemplada com o projeto
Mais Educação, do Governo Federal o qual possibilitará a implantação de um canteiro sustentável no seu interior.
Vale ressaltar que 66,67% dos professores, corpo técnico e administrativo e diretora, consideram que causam
algum dano ao meio ambiente no seu cotidiano, relacionados com a produção de lixo, destinação do lixo, queima
do lixo (questão que se mostrou como a mais preocupante entre os entrevistados, pois a comunidade não conta
com recolhimento do lixo), o consumo da água e da energia elétrica, uso de produtos descartáveis, e a queima de
combustíveis fósseis através da utilização de automóveis.
Em relação à percepção ambiental dos estudantes da Escola Ercina Monteiro Pereira, veriﬁcou-se que os
estudantes possuem uma visão mais ampla de meio ambiente que engloba o meio ambiente natural, construído e o
cultural, com valores correspondentes a 44,40%, 50%, e 5,60%, respectivamente (Figura 09). Esse tipo de percepção
se aproxima da deﬁnição de meio ambiente da resolução do CONAMA nº 306 de 2002, que deﬁne o meio ambiente
como um “conjunto de condições, leis, inﬂuência e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e
urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, p.760, 2002).
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Figura 09 – Percepção Ambiental dos estudantes da Escola Municipal Ercina Monteiro Pereira.
A percepção ambiental observada junto aos professores, corpo administrativo e diretora da Escola Municipal
Ercina Monteiro Pereira, também se apresentou mais abrangente, pois entende que o meio ambiente natural, o
construído e o cultural são constituintes do meio ambiente, sendo os seus percentuais respectivamente, 51,42%,
45,71% e 2,87% (Figura 10). Essa percepção é favorável para o desenvolvimento da Educação Ambiental, visto que
possui como preceito básico, conceber o meio ambiente na sua totalidade, e levando em conta que o homem é um
ser integrante do meio ambiente e não externo a ele. Deve-se ressaltar que a mudança de atitude em relação ao meio
ambiente pode estar diretamente ligada a essa visão. É a partir disso que o indivíduo poderá pensar e agir de maneira
mais responsável e sustentável (ESPÍDOLA; RIBEIRO; CRUZ, 2011).

Figura 10 – Percepção Ambiental dos professores, corpo administrativo e diretora da Escola Municipal Ercina Monteiro
Pereira.
Observando os percentuais dos principais problemas ambientais mencionados, veriﬁca-se que o lixo aparece
como o mais citado, o que pode ser explicado pela ausência de recolhimento de lixo no Reassentamento (Figura 11).
Devido a isso, parte do lixo gerado pela escola é queimado e outra parte é acondicionada numa vala, pois não há
destinação correta para esse material. Quanto ao lixo orgânico, é levado pelas merendeiras para as suas propriedades,
e é utilizado como alimento para animais domésticos.
Além disso, percebe-se que os principais problemas do Reassentamento são os mesmos citados no Assentamento
São João, como o lixo (50%), queimadas (42,85%), e desmatamento (42,85%).
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Figura 11 - Principais problemas ambientais citados pela comunidade escolar da Escola Municipal Ercina Monteiro
Pereira.
Através do gráﬁco abaixo, veriﬁca-se a necessidade da conscientização, ação sugerida por 50% dos entrevistados,
e também da coleta de lixo, mencionada por 21,42%. Destacou-se também o reﬂorestamento e redução do
desmatamento, cada um representando um percentual de 14,28%.
Outra solução apontada foi a redução das queimadas por 7,14% dos entrevistados. Vale ressaltar também
a destinação correta das embalagens vazias de agrotóxicos, sugerida por 7,14%, o que se mostra importante no
Reassentamento Córrego Prata, já que os produtores armazenam as embalagens vazias em suas propriedades ou a céu
aberto (Figura 12).

Figura 12 – Ações sugeridas pela comunidade da Escola Municipal Ercina Monteiro Pereira para a amenização ou
resolução dos problemas ambientais.
Neste reassentamento, a linha do tempo apontou o ano de 2000 como o marco do surgimento da comunidade.
Vale destacar que de acordo com os depoentes, nos anos de início da comunidade, a fauna do local era mais expressiva,
já que a produção agrícola ainda era pouco realizada, e somente alguns moradores estavam instalados ali. Nesse
mesmo ano, iniciou-se a construção do posto de saúde, da escola e de um galpão, utilizado em algumas ocasiões como
local para as reuniões da Associação e também como espaço para armazenar máquinas e implementos agrícolas.
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Foi relatado também que em 2001, existia uma maior quantidade de animais, como cutias, veados, entre outros.
Esse mesmo ano foi marcado pela criação da Associação dos Produtores Rurais do Reassentamento Prata e pela doação
de mudas frutíferas pela Investco aos produtores rurais. No ano seguinte, deu início a comercialização dos produtos
agrícolas provenientes desse Assentamento no município de Palmas.
Com o passar dos anos, o crescente desenvolvimento das atividades agropecuárias favoreceu o aumento da
incidência de pragas nas plantações cultivadas, como, a mosca branca, o pulgão, a lagarta do coco, o gafanhoto na
bananeira, vaquinha no feijão, ácaro na lavoura de mandioca, e a lagarta na cultura da cebola, aproximadamente em
2007.
Posteriormente, em 2011, os produtores rurais tiveram acesso à água captada do reservatório da Usina
Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães por meio do Projeto de Irrigação São João.
Vale ressaltar também que as embalagens vazias de agrotóxicos geralmente são armazenadas nas propriedades
ou então são perfuradas na parte inferior e armazenadas a céu aberto. Nesse caso, deveria funcionar a logística reversa,
como forma de retorno das embalagens aos fabricantes, pois uma destinação inadequada pode trazer impactos
ambientais, como, a alteração das condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, o comprometimento da saúde
e bem-estar dos indivíduos, a interferência nas propriedades e na disponibilidade dos recursos naturais, entre outros
(LIMA; ROMANIELLO; POZO, [20--]).

Ações sugeridas para a amenização ou resolução dos problemas ambientais

Considerando os problemas ambientais identiﬁcados em ambas as comunidades, propõem-se algumas ações
a serem desenvolvidas: monitoramento da qualidade da água; realização de palestras que abordem o tema das
queimadas e a adoção de práticas para reduzir as queimadas em sistemas produção; estudo do solo; manejo para a
redução da utilização de agrotóxicos; compostagem; conscientização sobre não jogar lixo nas estradas. Em relação ao
monitoramento da água e ao estudo do solo, foi identiﬁcado que há algum tempo não são realizados esses estudos na
região, por isso a necessidade de realizá-los.

Planejamento de ações futuras

Como não foi possível conciliar o desenvolvimento das ações sugeridas acima com os calendários das escolas,
pretende-se executá-las no próximo semestre. Além disso, também não foi possível coletar os dados e realizar as
ações no Assentamento Mariana, isso porque a Associação dessa comunidade não estava se reunindo por falta de
disponibilidade de tempo de seus membros, o que impossibilitou a coleta de dados com os produtores rurais. No
entanto, entre as próximas atividades a serem desenvolvidas, está a coleta de dados nesse assentamento e a posterior
execução das ações que possibilitem a resolução ou minimização dos principais problemas ambientais levantados.

CONCLUSÕES
1. A partir das informações coletadas, pode-se aﬁrmar que a grande maioria do público alvo apresentou uma
percepção ambiental mais ligada à natureza. Mesmo assim, de maneira signiﬁcativa, percebem que o meio ambiente
é constituído não somente por elementos da natureza, mas também pelo meio ambiente construído. Essa visão não
tem contribuído para provocar mudanças de atitudes e hábitos. Assim, podem ser realizadas atividades educativas
que possam contribuir para a tomada de consciência ambiental pelo público envolvido, através de palestras oﬁcinas,
minicursos, e que abordem também soluções para as queimadas, lixo e desmatamento, principais problemas ambientais
identiﬁcados em ambas as comunidades.
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ANEXO
1. Perﬁl ambiental da Escola de Tempo Integral Marcos Freire e da Escola Municipal Ercina Monteiro Pereira:
1.1 Levantamento com a direção:
1) Nome da escola:
2) Nome do diretor (a):
3) Telefone:
4) Quantos professores atuam na escola?
5) Quantos alunos estão matriculados?
6) Todos os alunos residem na zona rural?
7) A escola possui área verde? Horta? Separação de lixo?
a) Neste caso, qual é a destinação ﬁnal do lixo?
8) A escola desenvolve projetos na área ambiental?
9) Quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos atualmente?
10) Como é a participação e o envolvimento dos alunos nos projetos?
11) Os professores realizam atividades com os alunos fora da escola? Quais são os principais locais utilizados
pelos professores?
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1.2 Levantamento com direção, professores e corpo administrativo realizado nas escolas das duas comunidades:
1) Você se interessa por assuntos relacionados ao Meio Ambiente? Quais?
2) No seu dia-a-dia você considera que causa algum dano ao Meio Ambiente? Qual?
3) Qual(ais) os principais problemas ambientais que você observa na Bacia do Ribeirão São João?
4) Quais as ações que você poderia apontar para que o meio ambiente na Bacia Ribeirão São João seja saudável?
5) O que considera importante?
2. Representação social do Meio Ambiente
Esse levantamento foi realizado a partir do cartaz exposto (Figura 02):

Idade

Sexo

Origem

Grau de instrução Figuras Escolhidas
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LEVANTAMENTO DOS INDICADORES DE
DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE EM
PALMAS, A PARTIR DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE
MENTAL
Nunes, E. P. O.; Tavares, R. C.
Estudantedo Curso de Serviço Social da UNITINS, Bolsista do PIBIC-UNITINS/CNPq;
e-mail:ericapollyoliveira@gmail.com.; Professora/Pesquisadora UNITINS;rosana.carneirotavares@gmail.com.

INTRODUÇÃO
Este estudo teve como objetivo pesquisara realidade psicossocial dos adolescentes usuários dos Centros de
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPSaddo município de Palmas-TO, a partir dos dados contidos em seus
prontuários. A proposta é compreender como tem sido executada a política de saúde mental no Estado do Tocantins,
a partir do mapeamento psicossocial dos adolescentes inseridos num serviço substitutivo aos hospitais psiquiátricos,
o CAPSadIII de Palmas, que se conﬁgura pelo modelo da atual Política Nacional de Saúde Mental, na perspectiva da
Reforma Psiquiátrica.
O projeto fundamenta-se na política brasileira da Reforma Psiquiátrica (Lei 10.216, de 2001), que regulamenta
a atenção aos usuários de serviços de saúde mental, regendo sobre as internações hospitalares e o tratamento do
transtorno mental, preconizando o direito à liberdade, à informação e a desinstitucionalização do sofrimento psíquico.
A desinstitucionalização consiste na desconstrução de práticas tradicionais e saberes psiquiátricos fundados no
isolamento do sujeito para o tratamento. As diretrizes de desinstitucionalização reconhecem o usuário do serviço de
saúde mental como um cidadão de direitos, valores e história social, criando assim serviços substitutivos à internação
psiquiátrica, que se compõem pela oferta de uma atenção psicossocial que prioriza o território que o sujeito habita.
Esta pesquisa tem como problemática compreender como a proposta de desinstitucionalização da Reforma
Psiquiátrica pode efetivamente ser implementada em nossa sociedade, já que, embora os serviços substitutivos estejam
instalados (Centros de Atenção Psicossocial – CAPS) e haja, legalmente, estratégias de ﬁnanciamento e de superação do
modelo manicomial de tratamento (legislações e normativas), aindapermanecem nos CAPS a reprodução do modelo
tradicional de institucionalização.
Nessa perspectiva estabeleceu-se como meta desenvolver um estudo sistemático sobre a temática, buscando
compreender conceitualmente a proposta de desinstitucionalização preconizada na política nacional e conhecer os
diversos estudos já realizados na área. Sendo assim foi necessário fazer primeiramente um levantamento bibliográﬁco
de livros pertinentes na área e realizar pesquisas em periódicos cientíﬁcos.
Com base nas leituras realizadas, a partir da pesquisa bibliográﬁca, ressaltamos alguns importantes conceitos que
subsidiarão este estudo. No que se refere à institucionalização, Delgado (1991) aponta a cidade de Trieste, que ﬁca na
Itália, como sendo o lugar onde se deu o primeiro processo de transformação e questionamento da institucionalização
da saúde mental existente na sociedade. Surgindo assim a revolução da psiquiatria, começando a questionar a existência
de hospitais psiquiátricos e do modelo tradicional em que era desenvolvido o tratamento na saúde mental.
O modelo tradicional reforçava o asilamento dos sujeitos com transtorno mental e o uso intensivo de tecnologias
de saúde (medicamentos e eletroconvulsoterapia) como forma de eliminar os sintomas. Nesse modelo os sujeitos em
tratamento ﬁcavam submetidos ao uso autoritário das técnicas e a sua liberdade condicionada à cura.
As críticas e questionamento a esse modelo tradicional subsidiaram o pensamento de Franco Basaglia, precursor
da Reforma Psiquiátrica italiana que lutava por uma cidade sem manicômios. Mas as diﬁculdades em ter uma política de
saúde mental menos institucionalizada foram grandes na Itália, sofrendo criticas tanto da sociedade como do próprio
governo.
Todas essas críticas contra uma política de saúde mentalinstitucionalizante ocorreram porque ainda prevalecia a
ideia de que as pessoas que têm transtorno mental deveriam ﬁcar trancadas, internadas em instituições fechadas, por
não terem capacidade de exercer a sua cidadania. Na obra de Delgado ﬁcou claro que a prática pode ser diferente, as
pessoas que têm transtorno mental devem conviver em sociedade, pois têm capacidade de se adequar às exigências e
normas sociais, são cidadãos livres e devem ser menos institucionalizados.
O modelo da Reforma Psiquiátrica italiana, fundamentado nas ideias de Basaglia, é o modelo que referencia a
Reforma Psiquiátrica brasileira, regulamentada pela Lei 10.216, de 2001, que preconiza a desinstitucionalização como
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diretriz prioritária da política de saúde mental e a criação de serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos, como
os CAPS.
Amarante (2003) conﬁrma a importância de que a desinstitucionalização ocorra de forma completa e, não como
sinônimo de desospitalização ou de “desassistência aos utentes”. Segundo o autor, para que não ocorra esse abandono
às pessoas que sofrem com transtornos mentais é preciso modiﬁcar a estrutura administrativa e organizacional dos
serviços substitutivos, sendo necessária ainda a modernização das práticas dos serviços prestados e atuação proﬁssional
renovada, pois só com a modiﬁcação na teoria da psiquiatria, ou no espaço físico (que sai dos hospitais e passa aos
CAPS) não é o suﬁciente para ter uma transformação efetiva na prática.
O presente projeto faz um recorte para a pesquisa no campo da Política de Saúde Mental, direcionado ao
serviço substitutivo especíﬁco ao tratamento das pessoas que têm necessidades de saúde decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas e ainda ao público adolescente, ou seja, buscaremos analisar a realidade dos adolescentes
que fazem tratamento no CAPSad III de Palmas1. Serão apreendidos os elementos que demarcam em que nível a
desinstitucionalização dos adolescentes que fazem uso de crack, álcool ou outras drogas tem sido assegurada a partir
de sua inserção no CAPSad III, que se constitui um serviço de modalidade substitutiva à atenção exclusivamentehospi
talocêntrica.
Tendo conhecimento de que, para que a desinstitucionalização do adolescente aconteça, é preciso ocorrer
modiﬁcações não apenas na estrutura física, mas na gestão proﬁssional das unidades de modalidade CAPS,
desconstruindo o modelo manicomial e construindo um novo atendimento, planejado com base na portaria/GM Nº
336, de 2002, que estabelece as diretrizes das estruturas e serviços dos CAPS (BRASIL,2002), buscaremos fazer uma
análise da inserção dos adolescentes nesse serviço. Para poder prestar serviços que compreenda a realidade social dos
adolescentes que estão com problemas relacionados ao uso de drogas faz-se necessário, além de construir um serviço
de saúde mental em uma ordem inversa à manicomial, também é preciso promover trabalhos em redes com políticas
e programas sociais, conforme já preconizava o Estatuto da Criança e Adolescentes (ECA, 1990) sobre os direitos dos
adolescentes, como sujeitos em condição peculiar de desenvolvimento, em processo de formação psicossocial, que
devem ter garantidas todas as suas possibilidades de desenvolver-se plenamente, visando suprir as demandas de
forma eﬁcaz e, principalmente, efetiva gerando transformações na vida social dos adolescentes e de suas famílias.
Após alguns conhecimentos adquiridos a partir das leituras realizadas, foi possível começar a construir os
instrumentos de coleta de informações (formulários e diário de campo), para realizar o levantamento dos dados
em campo. Com os instrumentos prontos iniciou-se a pesquisa: conhecimento do campo, visitas ao CAPSad e coleta
de informações nos prontuários dos adolescentes, possibilitando a realização da sistematização das informações e
sequencialmente a análise dos dados, de forma a apresentar o perﬁl psicossocial desses adolescentes e o processo de
desinstitucionalização em que se encontra a política no Estado do Tocantins.
São os resultados desta pesquisa desenvolvida no CAPSad III de Palmas que serão apresentados no presente
trabalho, os quais demarcam o modo como esses usuários têm sido acolhidos e atendidos na modalidade psicossocial
em Palmas-TO.

MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia da pesquisa, de abordagem qualitativa na perspectiva sócio-histórica, teve dois momentos: o
primeiro foi de pesquisa bibliográﬁca, no sentido de fazer um mapeamento das publicações recentes, em periódicos
cientíﬁcos, a respeito da temática investigada, a ﬁm de construir um conhecimento teórico-conceitual para dar
continuidade ao desenvolvimento da pesquisa e para subsidiar a elaboração dos instrumentos de pesquisa.
O segundo momento se referiu à pesquisa de campo propriamente dita, na qual foram realizadas as visitas
às unidades para as coletas de informaçõesnos prontuários de todos os adolescentes (12 a 18 anos incompleto)2
vinculados ao CAPSad III de Palmas-TO, no período de outubro a dezembro de 2012 (consideramos como vínculo
aqueles adolescentes, cujos prontuários estavam ativos na unidade – não arquivados). Com o propósito de montar
o perﬁl psicossocial foram coletados alguns dados dos adolescentes, bem como foram identiﬁcadas as ausências de
outros dados que seriam de fundamental importância para o serviço. As informações foram coletadas tendo por base
os instrumentos de pesquisa elaborados (Apêndices A, B e C).
A seguir serão detalhados em tópicos o percurso metodológico desses dois momentos da pesquisa.

1
A Portaria/GM Nº 336 diferencia as modalidades dos serviços substitutivosem CAPSI,CAPSII e CAPSIII. A modalidade III refere-se ao
serviço intensivo vinte quatro horas, com a disponibilidade de leitos para os usuários que necessitarem da atenção intensiva ou de atendimento
de emergência (BRASIL, 2002).
2
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) delimita a população adolescente como aquela cujos sujeitos possuem entre doze anose
dezoito anos incompletos.
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Pesquisa Bibliográﬁca
Com o objetivo de adquirir novos conhecimentos sobre a temática do adolescente que é usuário da política de
saúde mental e de compreender mais aprofundadamente sobre os procedimentos metodológicos da pesquisa, foram
realizadas diversas leituras de livros, capítulos e artigos pertinentes. Para utilizar essas leituras no desenvolver do
projeto foram feitos os ﬁchamentos resumos de cada leitura.
Ainda para a revisão bibliográﬁca, foi feito levantamento dos estudos e pesquisas publicados em periódicos
disponíveis em duas bases de dados: Scielo e Lilacs. Esse levantamento teve como objetivo realizar um mapeamento
dos artigos publicados no período de 2005 a 2012, discriminando aqueles compatíveis com a perspectiva teórica do
projeto. A partir da discriminação foram selecionados aqueles que tinham consonância com a perspectiva teóricometodológica do projeto, de base materialista dialética e fundada na perspectiva sócio-histórica, os quais foram lidos
e ﬁchados.
A revisão bibliográﬁca realizada proporcionou novos conhecimentos atualizados sobre adolescentes envolvidos
com as seguintes temáticas: dependência química ou uso abusivo de álcool e outras drogas, institucionalização,
desinstitucionalização do adoecimento psíquico e reforma psiquiátrica. Foi possível, ainda, a partir do levantamento
nos periódicos conhecer o que tem sido produzido e publicado sobre os temas que envolvem este estudo, como
a Política da Reforma Psiquiátrica e as estratégias de redução de danos, o processo de desinstitucionalização dos
adolescentes usuários de serviços de saúde mental.

Pesquisa de Campo
A metodologia da pesquisa de campo foi com base na abordagem qualitativa. Proporcionando, assim, construir
instrumentos de pesquisa de coleta de dados documentaise utilizar a técnica da observação, com uso do diário de
campo, para fazer uma análise mais crítica da realidade apreendida. A pesquisa de campo foi realizada objetivando
mapear o perﬁl dos adolescentes que frequentam o CAPSad III e o modo com o têm sido atendidos na atenção
psicossocial.
Para iniciar a coleta de dados nos prontuários, foi necessário cumprir todos os trâmites regulamentados
pelo Conselho Nacional de Saúde, por meio da Resolução 196/1996, que rege sobre a ética em pesquisa com seres
humanos. Como essa pesquisa é vinculada a um projeto maior, intitulado “Os signiﬁcados da desinstitucionalização
do adolescente que perpassam as políticas públicas de saúde mental e das medidas socioeducativas”,já havia sido
submetida à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e
ao Comitê de Ética da Secretaria Municipal de Saúde de Palmas-TO (responsável pelo gerenciamento dos CAPS em
Palmas). No entanto, para este subprojeto foi necessário ainda cumprir com mais uma parte burocrática: solicitar a
inclusão do meu nome como estudante e pesquisadora do PIBIC, para ocorrer à liberação dos prontuários, que são de
acesso restrito a quem tem autorização para analisá-los.
A ﬁm de montar o perﬁl psicossocial desses adolescentes da unidade do CAPSad III, que tem usuários adultos
também, primeiramente foi preciso fazer uma seleção por idade dos prontuários ativos para pesquisar apenas aqueles
que se referiam aos adolescentes com idades entre doze a dezoito anos incompleto. Após a seleção, foram separados
dezenove prontuários para a coleta de informações. Foram coletados os seguintes dados nos prontuários: idade dos
adolescentes, sexo, idade do primeiro uso da substância psicoativa, escolaridade, o responsável legal, os tipos de drogas
utilizadas e quantidade diferenciada, o regime de atendimento na unidade, quem realizou os encaminhamentos dos
adolescentes para a unidade e o tempo em que está fazendo tratamento no CAPSad III.
Ressaltamos que não foi possível visualizar todos os dados que estavam pré-estabelecidos nos formulários
elaborados para a coleta de dados, como por exemplo, a composição familiar do adolescente, a situação socioeconômica
pertencente, se trabalha ou faz algum curso, o seu proﬁssional referente para os atendimentos individualizados e
acompanhamento do projeto terapêutico (conforme prevê a portaria 336, que rege sobre o trabalho dos CAPS).
Desta forma, o perﬁl psicossocial teve algumas informações fragmentadas sobre os adolescentes que estavam sendo
atendidos na unidade, mas ainda assim, possibilitaram que ﬁzéssemos algumas análises, as quais se referenciaram
tanto nas informações coletadas quanto na identiﬁcação da ausência daquelas informações que deveriam existir para
o bom andamento do serviço, mas que não constam nos prontuários dos adolescentes.
A observação realizada a partir das visitas permitiu a sistematização comparada das anotações do diário de
campo com os dados coletados nos prontuários. Todo esse processo qualitativo tende a favorecer e enriquecer a
análise e o resultado ﬁnal da pesquisa. Os instrumentos de pesquisa elaborados e utilizados nas coletas de dados foram
três formulários: análise do prontuário, o diário de campo e a identiﬁcação da instituição (Apêndices A, B e C).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a coleta e sistematização das informações nos prontuários de dezenove adolescentes que se encontravam
em atendimento, no CAPSad III de Palmas TO, por motivo de uso de drogas lícitas e ilícitas , alguns fatores de análise
ﬁcaram evidentes.Um dos fatores que se evidenciou com este estudo é ausência ou precariedade de algunsregistros de
informações que possam subsidiar o atendimento ao adolescente pela unidade. No CAPSad III registros de fundamental
importância para se compreender o contexto dos adolescentes em tratamento na unidade, com informações sobre
os atendimentos realizados ou dados psicossociais dos jovens, que possibilitariam a melhor visualização do perﬁl
socioeconômico, da história de vida de cada adolescente, composição do seu núcleo familiar entre outros, são mínimos,
ou mesmo inexistentes em alguns prontuários.
Por meio da pesquisa documental, em que se procedeu a coleta de dados nos prontuários, foi possível veriﬁcar que
as informações contidas se resumem à faixa etária, à indicação do responsável legal pelo adolescente, à escolaridade,
ao tipo de substância entorpecente utilizada pelo adolescente. Ficou evidente que existem poucos registros da equipe
multiproﬁssional, indicando que os acompanhamentos desses jovens na unidade não têm ocorrido sistematicamente,
ou não têm sido registrados nos prontuários.
Se considerarmos que o prontuário do adolescente é o documento que contém as informações necessárias
ao acompanhamento, bem como o instrumento de trabalho a que todos os envolvidos no tratamento têm acesso,
podemos aﬁrmar que a ausência de informações fragiliza a atenção ao adolescente e à sua família, já que os proﬁssionais
que atenderão o adolescente na unidade não poderão contar com um registro único que possibilite vislumbrar toda
a realidade social do adolescente e o percurso de seu tratamento no CAPSad III. Ressaltamos que até mesmo os
dados relacionados acima, que são mínimos (se considerarmos a complexidade da atenção que deve ser ofertada
ao adolescente que faz uso de substâncias entorpecentes) não estavam registrados em todos os prontuários, alguns
tinham menos informações ainda.
No entanto, apesar das diﬁculdades a respeito da quantidade de informações contidas nos prontuários dos
adolescentes, foi possível fazer uma análise dos dados coletados, conforme será descrito neste trabalho.
Havia no momento da coleta de informações em campo, período de outubro a dezembro de 2012, 19
adolescentes cadastrados como ativos na unidade. Sendo assim, nos foram disponibilizados para a pesquisa o acesso
aos prontuários desses 19 adolescentes. Segue a relação dos adolescentes que estavam em tratamento no CAPSad III
de Palmas, no período da pesquisa em campo.
Quadro 1- Relação dos Adolescentes ativos no CAPSad IIIde Palmas, no período de outubro a dezembro de 2012.
Nome do Adolescente
Idade
João1
17 anos
Mariana
16 anos
Carla
17 anos
Mauricio
15 anos
Pedro
17 anos
Vitor
17 anos
Paulo
13 anos
Caio
17 anos
Henrique
17 anos
Carlos
16 anos
Camila
12 anos
Flavia
16 anos
Paula
14 anos
Isaac
13 anos
Hugo
17 anos
Pablo
15 anos
Jorge
17 anos
Marcelo
13 anos
Bianca
15 anos
Fonte: Prontuários ativos do CAPSad III de Palmas, no período de outubro a dezembro de 2012.
A partir desse quadro podemos veriﬁcar que a maioria dos adolescentes emtratamento no CAPSad III de Palmas,
no período da pesquisa em campo, tinha idade maior ou igual a 15 anos. Para melhor visualização, sistematizamos
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essas informações em gráﬁco, conforme a ﬁgura, que se segue:
Gráﬁco 1- Percentual de Adolescentes em tratamento no CAPSad III de Palmas, por faixa etária.

O gráﬁco nos permite veriﬁcar que, com relação à idade dos adolescentes, a maioria (73,7%) tem mais de quinze
anos, apenas 26,3% dos adolescentes têm idade menor. Tais dados evidenciam que os adolescentes que consomem
drogas, em sua maioria, vão ser inseridos no CAPSad para o tratamento já depois de um bom tempo de uso, pois
estudos revelam que a maior parte dos jovens que consomem drogas iniciam ainda em tenra idade, bem no começo
da adolescência ou até antes mesmo, na infância.
Uma pesquisa publicada pelo Observatório Brasileiro de Informação sobre Drogas3 (OBID, 2010), a qual tinha
como objetivo realizar um levantamento nacional do consumo de drogas, aponta como resultado ﬁnal, relativo à idade
média de primeiro uso de drogas por estudantes de ensino fundamental e médio das redes pública e privada nas 27
capitais brasileiras, dados que permitem veriﬁcar que o uso de drogas por essa população se inicia quando eles entram
na adolescência, em idade ainda muito precoce, como bem aﬁrma Carlini et al (apud OBID, 2010)
O primeiro consumo de álcool dava-se em média em torno de 12 anos de idade, segundo
o levantamento de 2004 e agora dá-se, em média, aos 13 anos. No entanto, nota-se que a
variação da idade de primeiro uso das drogas lícitas é muito estreita, sendo que o primeiro
consumo costuma ocorrer para todas elas em torno dos 13 anos de idade. Para as drogas
ilícitas, este primeiro uso dá-se, em média, entre os 14 e 15 anos. (CARLINI et al, apud OBID,
2010, p 406)
De acordo com as aﬁrmações deCarlinietal(OBID, 2010), pode-se veriﬁcar que o uso de álcool por adolescentes
muito jovens é uma prática comum, já que os estudos realizados em 2004 e o último realizado em 2010 registraram
uma média de idade para o início de 12 e 13 anos respectivamente. Já o uso de drogas ilícitas parece iniciar um pouco
mais tarde, entre 14 e 15 anos.
O presente estudo chegou a resultados semelhantes, pois observamos que a idade do primeiro uso de drogas
pelos adolescentesque são usuários do CAPSad III de Palmas ocorre ainda na fase inicial da adolescência. Por outro
lado, veriﬁcamos que a maioria dos adolescentes do CAPSadIII está abaixo da média nacional da idade para primeiro
uso. A análise dos prontuários apontou que a idade para o primeiro uso de drogas pelos adolescentes do CAPSad é
entre os onze e doze anos de idade, como mostra o Quadro 2, que apresenta os registros em prontuários da idade de
início do uso pela maioria dos adolescentes na faixa etária entre 11 e 12 anos.
Quadro 2 – Idade em que os adolescentes vinculados aoCAPSad III de Palmas iniciaram o uso de drogas.
Nome do Adolescente
João
Mariana
Carla
Mauricio
Pedro
Vitor
Paulo

Idade do início do uso de droga
Não tem registro
Não tem registro
13 anos
11 anos
14 anos
16 anos
12 anos

3 O Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas – OBID foi lançado em 2002, durante a Semana Nacional
Antidrogas. Tem como objetivo realizar e publicar pesquisas e levantamentos pertinentes ao tema de drogas.
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Caio
14 anos
Henrique
14 anos
Carlos
11 anos
Camila
Não tem registro
Flávia
12 anos
Paula
11 anos
Isaac
Não tem registro
Hugo
Não tem registro
Pablo
Não tem registro
Jorge
Não tem registro
Marcelo
12 anos
Bianca
Não tem registro
Fonte: Prontuários ativos do CAPSad III de Palmas, no período de outubro a dezembro de 2012.

Para este estudo, fazemos a ressalva de que a pesquisa, desenvolvida pelo OBID(2010), foi realizada em escolas
públicas e privadas, enquanto o levantamento de dados que foi realizado no presente trabalho ocorreu em uma unidade
que é especíﬁca ao atendimento à população que tem necessidades de saúde decorrentes do uso de crack, álcool e
outras drogas. Sendo assim, ressaltamos que a variação da idade para o primeiro uso, observada nesta pesquisa, pode
ser em decorrência do local em que os dados foram coletados: unidade de saúde para o atendimento à dependência
química.
Para melhor visualização dessa realidade dos adolescentes usuários do CAPSad III de Palmas, as informações
sobre o início de uso de drogas pelos adolescentes foram sistematizadas no gráﬁco que se segue:
Gráﬁco 2 - Idade de início do uso de drogas pelos adolescentes vinculados aoCAPSad III de Palmas TO.

O Gráﬁco realça o grande número de prontuários sem esse dado, ou seja, sem a informação da idade de início
do uso de drogas pelos adolescentes, que seria de fundamental relevância, para se planejar o projeto terapêutico do
usuário. O gráﬁco evidencia também que, embora a maioria dos adolescentes vinculados ao CAPSad III seja da faixa
etária entre 15 e 17 anos, o início do uso de drogas pelos adolescentes ocorreuprecocemente, apenas 01 adolescente
iniciou o uso entre 15 e 16 anos. Tal dado expressa a necessidade de que sejam implementadas ações de prevenção
com eﬁciência e efetividade entre a população adolescente na faixa etária dos 11 aos 12 anos (que é quando eles
iniciam o uso), através das políticas e programas de enfrentamento dos problemas relacionados ao uso de droga pelos
adolescentes. A Política Nacional sobre Drogas (2005)preconiza a prevenção efetiva, que tenha comprometimento dos
segmentos da sociedade brasileira e dos órgãos governamentais, federal, estadual e municipal.
Para realizar o que está preconizado na política é preciso ter instituições de prevenções com um grupo
multiproﬁssional capacitado, com ações estratégicas e estrutura capaz de atender aos usuários de forma integral.
A realização do trabalho em rede entre as políticas de saúde, assistência social, educação e outras pertinentes para
suprir as necessidades humanas, é fundamentalpara a superação de ações, programas e projetos fragmentados e sem
efetividade na realidade social desses adolescentes.
Somente como a realização de um trabalho em conjunto pelos órgãos competentes para ações de prevenção
que será possível desenvolver estratégias que possam alcançar aqueles locais em que há maiores ofertas de drogas e
vulnerabilidades dos adolescentes, como as escolas e alguns outros espaços de convivência na comunidade. Dentre as
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estratégias, destacamos a necessidade de levar às comunidades palestras educacionais com informações e orientação
não só para os adolescentes, como público alvo, mas direcionadas também para educadores e pais. Castro e Rosa
(2010) conﬁrmam essa importância do trabalho preventivo, aﬁrmando que:
Ao realizar um trabalho de prevenção com um grupo, é necessário conhecer a realidade daquele grupo especíﬁco,
identiﬁcando, para aqueles indivíduos, o que é fator de risco e o que poderia ser fator de proteção, a ﬁm de atuar
minimizando os primeiros e fortalecendo os segundos (CASTRO e ROSA, 2010, p. 03).
A prevenção tem um signiﬁcado mais amplo, com a necessidade de compreender que para cada indivíduo
os fatores de riscos podem ser diferentes, desta forma as medidas protetivas também serão diferenciadas. Sempre
priorizando o processo educativo que tem o objetivo de gerar reﬂexão entre os adolescentes sobre os danos à saúde
física, psicológica e social que o uso das drogas pode ocasionar.
A integração na rede de proteção é fundamental, os mesmos processos de prevenção que ocorrem na escola
devem estender às famílias e comunidades em geral, onde os adolescentes frequentam, para não se constituir uma
educação e reﬂexão fragmentada e isolada, mas sim promotora da transformação social.
Mas as ações na família e comunidade são ainda de mais difícil acesso, requerendo projetos e programas que
levem informações e gerem transformação, que sejam contínuos e integrem a escola na comunidade e na família. Para
ser uma intervenção completa e com maior possibilidade de obter bons resultados é preciso integrar as prevenções
primária, secundária e terciária. O OBID (2010) assim deﬁne essas modalidades de prevenção:
Prevenção primária – O objetivo é evitar que o uso de drogas se instale ou retardar o seu
início.
Prevenção secundária – Destina-se às pessoas que já experimentaram drogas ou usamnas moderadamente e tem como objetivo evitar a evolução para usos mais frequentes e
prejudiciais. Isso implica um diagnóstico e o reconhecimento precoce daqueles que estão em
risco de evoluir para usos mais prejudiciais.
Prevenção terciária – Diz respeito às abordagens necessárias no processo de recuperação e
reinserção dos indivíduos que já têm problemas com o uso ou que apresentam dependência.
Os níveis de prevenção são um continuo, sem limites claros, muitas vezes, entre prevenção
primária, secundária e terciária (OBID 2010).
No município de Palmas, as unidades responsáveis pela realização desses atendimentos são: os Centros de
Referencias de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS), as Unidades
de Saúde da Família, Secretaria de Defesa Social, entre outras instituições não governamentais que têm o objetivo de
desenvolver a prevenção do uso de drogas no município. A atuação desses órgãos/instituições ocorre por meio da
criação desses programas, projetos e ações interventivas para as escolas, família e comunidade em geral. No entanto,
como mostraram os quadros apresentados anteriormente, que descrevem o início do primeiro uso de substâncias
psicoativas ocorrendo muito cedo, um questionamento surge: qual é a efetividade das ações de prevenção na
sociedade, ou ainda, será que elas realmente acontecem?
O Gráﬁco 3 assinala a comparação por sexo de adolescentes vinculados ao CAPSad III de Palmas, à época
da pesquisa, e evidencia a prevalência do sexo masculino na unidade, chamando a atenção para uma realidade
predominante, em que os adolescentes do sexo masculino podem estar mais vulneráveis ao uso e às necessidades de
saúde decorrentes do uso crack, álcool e outras drogas.
Gráﬁco 3– Percentual, por sexo, dos Adolescentes em tratamento no CAPSad de Palmas.
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Os dados acima evidenciam que apenas 31,6% dos adolescentes vinculados ao CAPSad de Palmas é do sexo
feminino, com mais do que o dobro (68,4 %) sendo do sexo masculino. Tais dados, embora deixem explícita a maior
vulnerabilidade do adolescente homem em envolver-se com drogas e apresentar necessidades de saúde em decorrência
do uso ainda precocemente, remetem a uma reﬂexão associada às questões de gênero, à diferença das representações
sociais sobre o papel que cabe aos meninos e às meninas na sociedade. Para Araújo (2005) a diferença sexual não é
uma questão teórica, mas sim uma questão da práxis, ou seja, acontece no cotidiano, a diferenciação dos papéis dos
homens e das mulheres, aparece na condição de gênero, no espaço público, social ou privado.
Desta forma podemos argumentar que a existência desses diferenciais é sinalizada ainda na infância, como
por exemplo, as brincadeiras especíﬁcas às meninas e que os meninos não podem, ou o contrário. Na adolescência
ressaltamos um diferencial de gênero que pode afetar essa maior vulnerabilidade dos meninos ao envolvimento com
álcool e outras drogas: a maior liberdade dos meninos em sair sozinhos,mais precocemente que as meninas, por
ser “macho ou homem”. Os adolescentes do sexo masculino são liberados mais facilmente pelo adulto cuidador e
podem acabar sendo expostos mais precocemente aos ambientes em que há uma maior oferta de drogas. Tendo
como resultado ou consequência a maior probabilidade de vir a apresentar problemas relacionados ao uso, fato que
pode explicar o maior número de adolescentes do sexo masculino nas unidades de CAPSad, como se evidenciou neste
estudo.
Outro fator que pode subsidiar a discussão a respeito do menor número de adolescentes do sexo feminino
nas unidades de atenção psicossocial a usuários de drogas é o resultado de uma pesquisa realizada por Domingos
(2013), que acentua a vergonha das mulheres em buscarem ajuda no CAPSad, por ser esse um local de predominância
masculina. Aponta ainda que as mulheres não se sentem à vontade para buscarem um tratamento, quando reconhecem
que a sociedade aceita mais os homens como dependentes de substâncias psicoativas. Este é mais um exemplo das
questões de gênero, em que se deﬁnem os papéis sociais pelo sexo, interferindo na problemática das drogas em nossa
sociedade.
Assim como ﬁzemos com relação à idade e ao sexo, o levantamento da escolaridade dos adolescentes que estão
em tratamento devido às necessidades de saúde decorrentes do uso de drogas também é fundamental na análise
do perﬁl psicossocial desses jovens. Ressaltamos que na pesquisa em campo não foi possível obter dados sobre a
escolaridade de todos os adolescentes vinculados à unidade, já que esta não era uma informação que estava presente
em todos os prontuários, com já argumentamos anteriormente. No entanto, mesmo com poucos dados, foi possível
fazer uma análise parcial do grau de escolaridade dos adolescentes com prontuários ativos no CAPSad III de Palmas. As
informações coletadas estão representadas no quadro 3.
Quadro 3- Escolaridade dos adolescentes com prontuários ativos no CAPSad III de Palmas To.
Nome do adolescente
Escolaridade
Idade
João
Cursando o EJA (Educação para Jovens e Adultos)
17 anos
Mariana
Não tem registro
16 anos
Carla
8º ano do ensino fundamental
17 anos
Mauricio
7º ano do ensino fundamental
15 anos
Pedro
Não tem registro
17 anos
Vitor
Parou no 8º ano do ensino fundamental
17 anos
Paulo
6º ano do ensino fundamental
13 anos
Caio
Não tem registro
17 anos
Henrique
2º ano do ensino médio
17 anos
Carlos
Parou no 1º ano do ensino médio
16 anos
Camila
Não tem registro
12 anos
Flavia
Não tem registro
16 anos
Paula
Não tem registro
14 anos
Isaac
Não tem registro
13 anos
Hugo
9º ano do ensino fundamental
17 anos
Pablo
Não tem registro
15 anos
Jorge
Parou no 1º ano do ensino médio
17 anos
Marcelo
Não tem registro
13 anos
Bianca
Não tem registro
15 anos
Fonte: Prontuários ativos do CAPSad III de Palmas, no período de outubro a dezembro de 2012.
A partir do quadro apresentado acima podemos veriﬁcar o baixo nível de escolaridade para a idade desses
adolescentes. O que permite sugerir que esses adolescentes não têm como único problema o uso de drogas, mas uma
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série de fatores sociais básicos que não foram assegurados, conforme preconizao ECA, e que podem ter contribuído
para o aumento da vulnerabilidade ao uso e abuso de substâncias entorpecentes.
A baixa escolaridade dos adolescentes que são usuários do CAPSad III de Palmas pode estar ou não relacionada
ao envolvimento deles com álcool e outras drogas. Este estudo não conseguiu estabelecer uma relação direta entre
esses dois fatores, mas argumentamos que é uma importante informação a ser considerada, já que a maioria dos
adolescentes que está em tratamento no CAPSad possui deﬁciência de anos de estudo, se considerarmos a média
nacional, que é de 8 a 10 anos para a idade entre 15 a 17 anos (IBGE, 2010).Os resultados obtidos nesta pesquisa
corroboram com outros estudos que também chegaram a resultados semelhantes (ETCHEPARE et al, 2011), em que os
usuários abusivos de drogas tinham uma escolaridade abaixo da média nacional. Sendo assim, podemos sugerir que
o adolescente, ao fazer uso de álcool e outras drogas, ﬁca mais vulnerável à evasão escolar, como será demonstrado a
seguir, no Gráﬁco 4.
Gráﬁco 4 – Percentual de adolescentes vinculados aoCAPSad III de Palmas TO que frequenta a escola.

Esse gráﬁco chama atenção pelo alto percentual (52,6%) de falta de registro sobre a escolaridade nos prontuários,
pois é de fundamental importância conhecer o perﬁl psicossocial dos adolescentes e, assim, trabalhar cada adolescente
em conformidade com a sua necessidade, realidade social e particularidade. Segundo o gráﬁco acima, mais da metade
dos adolescentes vinculados ao CAPSad de Palmas, não tem nenhuma informação em seu prontuário sobre o grau
de escolaridade dele, se está inserido na escola ou não, se parou ou concluiu. Ficando assim sem uma importante
informação que poderia auxiliar a equipe interdisciplinar do CAPSad a trabalhar e acompanhar aquele adolescente, ou
até mesmo para compreender as suas relações sociais e sua própria história de vida.
Os dados mostram ainda que 31,6% dos adolescentes estudam, e 15,8% estão fora da escola, sem estudar.
Mesmo que seja menor, o percentual de adolescentes fora da escola é ainda alto, uma vez que esses adolescentes
precisariam estar integralmente inseridos no sistema educacional formal para o desenvolvimento do processo de
ensino e aprendizagem.
Para compreender a escolaridade dos nove adolescentes que têm registros nos prontuários do CAPSad,
sistematizamos no gráﬁco 5 as informações de acordo com o nível de ensino em que o adolescente está estudando ou
estava quando abandonou a escola.

417

Gráﬁco 5 - Grau de escolaridade de escolaridade dos adolescentes ativos no CAPSad III de Palmas TO.

Na análise do grau de escolaridade dos adolescentes envolvidos com algum tipo de substância psicoativa,
usuários do CAPSad III de Palmas, como mostra o gráﬁco acima apenas três (03)adolescentes concluíram o ensino
fundamental e destes apenas um (01) está cursando, ou outros dois abandonaram os estudos. Este pode ser um dos
prejuízos relacionados ao uso precoce das drogas e sua associação com outros problemas sociais, o abandono da
escola, déﬁcit em série ou a reprovação na mesma.
Etchepare et al (2011)apresentam um estudo em que levantam “o perﬁl dos adolescentes usuários de Crack
e suas consequências metabólicas”. O referido estudo ratiﬁca os resultados encontrados na presente pesquisa, pois
conﬁrma os dados apresentados no gráﬁco acima. Segundo os autores todos os adolescentes que participaram da
pesquisa tinham o 1°grau incompleto, estando, para o autor, a droga associada direta ou indiretamente ao motivo que
os levou ao abandono dos estudos.
Esses dados, demonstrados claramente pelo gráﬁco acima, e a pesquisa de Etchepareetal (2011)apontaa causa
do abandono da escola associada ao uso de drogas, mas este não pode ser considerado o único fator determinante, já
que a família, a comunidade e a escola têm um papel de grande relevância nas ações das crianças e dos adolescentes.
Reis (2005) aponta a importância de visualizar o grupo familiar, como um lugar de segurança e acolhimento,
mas, também um lugar de conﬂitos, de inseguranças e até muitas vezes de agressividade. Mostrando assim que o
grupo familiar tem um papel fundamental na constituição dos indivíduos, sendo importante na determinação e na
organização da personalidade, além de inﬂuenciar signiﬁcativamente no comportamento individual, através das ações
e medidas educativas tomadas no âmbito da família. Mas a autora defende que a família não deve ser culpabilizada
como a única responsável pelo problema do uso de drogas pelos adolescentes, pois a vulnerabilidade pode estar
também no convívio com outros meios sociais e no fácil acesso às substâncias.
Com a reﬂexão desse pensamento sobre a importância da participação da família, analisamos esse fator a partir
das informações nos prontuários dos adolescentes sobre quem são os responsáveis legais pelo seu tratamento no
CAPSad III.
A partir da análise veriﬁcamos a predominância da responsabilidade das mães pelos adolescentes, o que remete
a diversas possibilidades de compreensão dos motivos que levam à prevalência da responsabilidade materna pelo
tratamento do adolescente no CAPSad. Devido à ausência de maiores informações nos prontuários, o presente estudo
apenas aponta possibilidades de análise para esse dado: 1- as mães acreditam mais que os pais no tratamento dos
ﬁlhos; 2- a mãe é a única responsável pelo adolescente na família; ou, 3- o adolescente é ﬁlho de pais separados. Todas
essas suposições, apontadas neste estudo como possibilidades de compreensão da realidade dos adolescentes que
fazem tratamento no CAPSad III de Palmas, serão melhor detalhadas e analisadas com os dados demonstrados no
Gráﬁco 6.
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Gráﬁco 6 - Quantiﬁcação dos responsáveis legais pelos adolescentes vinculados ao CAPSad de Palmas TO.

Os dados assinalam a predominância da responsabilidade assumida pelas mães desses adolescentes, com
57,9% das mães como únicas responsáveis legais; 15,8% de responsabilidade exclusiva dos pais; e 21% indicando
responsabilidade em conjunto do pai e a mãe. Sugerindo que mais da metade dos adolescentes parece ter vínculo
familiar apenas com a mãe.
A realidade da criação dos ﬁlhos apenas pela mãe é bem comum na sociedade contemporânea, fato que
pode expressar maior vulnerabilidade dos adolescentes ao envolvimento com substâncias entorpecentes, devido à
necessidade da mãe em prover as carências materiais de seus ﬁlhos, como arrimo de famílias, muitas vezes ﬁcam
pouco tempo em casa e não conseguem acompanhar as atividades dos ﬁlhos, os diálogos podem se tornar escassos e
os fatores de risco ao uso de drogas pelo adolescente podem se expandir.
Na análise do envolvimento dos adolescentes com o uso de álcool e outras drogas, as famílias podem ser
consideradas tanto quanto fator de risco quanto de proteção. Desta forma, se há na família envolvimento com
substâncias entorpecentes, se esta não oferta os cuidados necessários, se há reprodução de violência, os adolescentes
estarão mais vulneráveis ao envolvimento com drogas. Se, por outro lado, a família não faz uso de álcool e outras
drogas, mantém o cuidado e proteção dos adolescentes, a vulnerabilidade ao uso de drogas pode ser minimizada,
embora existam as vulnerabilidades nos espaços extra-familiares (amizades, vizinhanças, espaço escolar entre outras).
Uma pesquisa realizada por Ernardy e Oliveira (2010), com adolescentes institucionalizados, aponta que a família
pode ter inﬂuência no início do uso de drogas pelos adolescentes. Aponta a responsabilidade da inﬂuência familiar,
por diversos fatores, como a falta de carinho dos pais com os ﬁlhos, os ciúmes entre irmãos e entre outros problemas
existentes no seio familiar.
Com a possibilidade conﬁrmada da inﬂuencia que a família tem nas ações dos seus ﬁlhos, é importante
ressaltarmos que o acompanhamento dos adolescentes que têm problemas com uso de drogas não seja realizado de
forma isolada apenas com eles, mas deve se estender para toda a família de forma integral, a ﬁm de obter resultados
positivos no tratamento e maior efetividade na realidade social.
Até o momento, neste trabalho, foi apresentado um breve perﬁl psicossocial dos adolescentes usuários do
CAPSad III de Palmas, tendo por referência as informações coletadas nos prontuários e sistematizadas. Prosseguiremos
com a análise das condições desses adolescentes dentro da unidade CAPSad de Palmas, a ﬁm de conhecer como os
adolescentes se inseriram na unidade, se foram encaminhados por alguma instituição, por familiares ou se foi por
iniciativa própria, o quadro a seguir sistematiza essas informações.
Quadro 4- Meio de acesso inicial/vinculação dos adolescentes aoCAPSad III de Palmas TO.
Nome dos adolescentes Como foi a chegada ao CAPSad
João
Encaminhado da medida socioeducativa.
Mariana
Encaminhada do HGP (Hospital Geral de Palmas)
Carla
Encaminhada pelo CIACA (Centro Integral à Criança e ao Adolescente)
Mauricio
Encaminhado pela medida socioeducativa
Pedro
Espontâneo – acompanhado pela mãe
Vitor
Encaminhado pelo Conselho Tutelar
Paulo
Espontâneo - Iniciativa própria sozinho
Caio
Espontâneo – acompanhado pelo pai
Henrique
Espontâneo – acompanhado pela mãe
Carlos
Encaminhado pela medida socioeducativa
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Camila
Encaminhada pelo CRAS
Flavia
Encaminhada pela Casa de Acolhida
Paula
Encaminhada pelo HGP
Isaac
Encaminhado pela Casa de Acolhida
Hugo
Não tem registro
Pablo
Encaminhado pela Casa de Acolhida
Jorge
Espontâneo – acompanhado pelo pai
Marcelo
Encaminhado pelo Conselho Tutelar
Bianca
Espontâneo – acompanhado pela tia
Fonte: Prontuários ativos do CAPSad III de Palmas, no período de outubro a dezembro de 2012.
Pelo quadro, podemos veriﬁcar que são diversas as formas de acesso inicial/vinculação dos adolescentes ao
CAPSad III de Palmas, desde encaminhamentos formais realizados por instituições de saúde, assistência social, medidas
socioeducativas, sistema de garantias de direitos, a acessos espontâneos das famílias. Essa diversidade permite
conjecturar que os interesses pelo tratamento dos adolescentes com problema no uso de álcool e outras drogas são
múltiplos e em sua maioria têm a colaboração de um adulto. Apenas um jovem buscou ajuda por conta própria, ou
seja, os demais, dezoito adolescentes, chegaram à unidade por encaminhamentos de interesses secundários ou com o
auxílio das famílias. O gráﬁco a seguir demonstra os diversos encaminhamentos institucionais realizados para o acesso
do adolescente ao CAPSad III.
Gráﬁco 7 – Instituições que encaminharam os adolescentes ao CAPSad III de Palmas TO.

Os dados apontam que 50% dos encaminhamentos institucionais são realizados pelo sistema de garantia de
direitos (SGD)4,que são constituídos por órgãos e instituições que tratam da proteção das crianças e dos adolescentes.
Dentro do SGD, nos dados coletados pela pesquisa, foram visualizadas três instituições diferentes, o Conselho Tutelar,
a Casa de Acolhida e o Centro Integral à Criança e ao Adolescente. A segunda instituição com maior número de
encaminhamentos dos adolescentes ao CAPSad, com 25%, é o sistema de medidas socioeducativas, que, segundo o
ECA, no capitulo IV, aplica as medidas socioeducativas quando veriﬁcada prática de ato infracional pelo adolescente,
mas essas medidas devem respeitar as condições peculiares do adolescente que se encontra em desenvolvimento
biopsicossocial. Com 16,7% a Política de Saúde é a terceira que mais encaminha adolescentes com problemas no uso
de drogas para o CAPSad, sendo identiﬁcado o Hospital Geral de Palmas (HGP). A Política de Assistência Social foi,
segundo os registros nos prontuários, a instituição que menos encaminhou adolescentes para o CAPSad, com 8,3% do
total, o encaminhamento foi realizado pelo Centro de Referência de Assistência Social(CRAS).
Inegavelmente, é perceptível uma mudança na integração entre as políticas, órgãos e instituições preocupadas
com os problemas derivados do uso de drogas pela população. Pois o que era objeto de preocupação exclusivo da
esfera jurídica e/ou policial passou a ser considerado um problema também da Política da Saúde e da Assistência
Social, mesmo que ainda seja uma participação tímida, pois os encaminhamentos dessas políticas são os mais baixos
segundo o Gráﬁco 7. Além disso, realçam a intersetorialidade e a interdisciplinaridade como estratégia que considera
as múltiplas determinações relacionadas ao fenômeno do uso da droga, ou seja, a observar os diversos fatores (físicos,
psíquicos, sociais e emocionais) que se constituem risco ou proteção ao consumo de drogas.
A diversidade de instituições que realizam os encaminhamentos para o CAPSad é um fator positivo por sugerir
que existem diversos setores envolvidos no enfrentamento das necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool e
4 O Sistema de Garantia de Direito (SGD) consiste no campo do Controle Social e, na Promoção dos Direitos, formado por órgãos e instituições,
como: os Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente; e, no Campo da Defesa dos direitos pelo Poder
Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Centros de Defesa (CEDECAS), Segurança Pública e Conselhos Tutelares.
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outras drogas pelos adolescentes. O enfrentamento aos problemas relacionados ao uso de drogas não têm sido ações
especíﬁcas das instituições que encaminham ou atendem. Os dados do gráﬁco abaixo apontam as famílias também
como agentes de auxílio e intervenção para o acesso dos adolescentes ao tratamento no CAPSad III de Palmas.
Gráﬁco 8 – Iniciativas/acesso dos adolescentes ao CAPSad III de Palmas TO.

Os dados do gráﬁco deixam nítido o quanto a procura por iniciativa própria na unidade ainda é tímida e o quanto
os encaminhamentos não espontâneos prevalecem. Segundo as informações coletadas nos prontuários, 63,1% dos
adolescentes foram encaminhados por algumas instituições, 26,3% foram da iniciativa familiar e apenas 5,3% dos
adolescentes buscaram ajuda por conta própria.
Sendo assim, mais da metade dos adolescentes está no CAPSad por vontade institucional, as famílias também
têm procurado ajuda para seus ﬁlhos na unidade, mas não pudemos identiﬁcar se o acesso espontâneo das famílias
ocorreu com o consentimento do adolescente ou não. Se foi por iniciativa apenas do pai, da mãe ou da tia, a inserção
do adolescente no CAPSad pode se dar de forma fragilizada.
Sendo a maioria dos encaminhamentos realizados por instituições e podendo ocorrer sem contar com o
consentimento do adolescente fazemos a ressalva de que a forma de acesso inicial ao CAPSad pode indicar a
possibilidade de que o adolescente construa vínculos precários com a unidade e de que a sua adesão ao projeto
terapêutico proposto possa não acontecer. Diante da possibilidade de que o acesso seja uma iniciativa unilateral de
terceiros, pode existir ou não o reconhecimento do adolescente da necessidade e importância em estar na unidade
para realizar um tratamento e acompanhamento.
Sendo assim, ressaltamos que no momento de acolhida e da criação de vínculo do adolescente com a unidade
é de grande relevância a realização de um trabalho completo, integrado, multiproﬁssional e especializado, para
fortalecer ou provocar nos adolescentes a vontade em receberem um tratamento. O fato de eles chegarem ao CAPSad
por iniciativa de terceiros pode ser um fator que venha contribuir para a desistência e abandono dos adolescentes ao
tratamento. Os dados do quadro abaixo mostram a realidade da curta permanência dos adolescentes no CAPSad III de
Palmas.
Quadro 5 - Período de permanência dos adolescentes que estavam vinculados ao CAPSad III de Palmas, no período de
outubro a dezembro de 2012.
Período de permanência
Nº de adolescentes
Entre 1 e3 meses
07
Entre 4 e 6 meses
08
Entre 7 e 9 meses
03
Entre 10 e 12 meses
0
Mais de 12 meses
01
Fonte: Prontuários ativos do CAPSad III de Palmas, no período de outubro a dezembro de 2012.
O quadro permite veriﬁcar que a maioria dos adolescentes estão vinculados à unidade há menos de 6 meses
e que apenas um está há mais de um ano. Essa realidade aponta que a permanência dos adolescentes no CAPSad III
de Palmas é curta e sugere que há diﬁculdade para que a equipe multiproﬁssional consiga construir vínculos com os
usuários e a sua adesão ao tratamento. Se há um curto período de permanência em tratamento na unidade pelos
adolescentes, os trabalhos ﬁcam sem resultados ﬁnais, incompletos ou até mesmo perdidos. Os dados apresentados
no quadro acima realçam a frágil vinculação dos adolescentes ao tratamento ofertado pelo CAPSad.
É inegável a fragilidade do vínculo do adolescente com a unidade, já que poucos deles têm uma permanência
duradoura, o que sugere que há um índice elevado de abandono ao tratamento e pouca efetividade das buscas ativas
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aos pacientes que abandonam. Tal situação pode ser reﬂexo de algumas deﬁciências do serviço de saúde que podem
estar acontecendo após a inserção do adolescente no CAPSad.
Sugerimos que um dos fatores que podem desencadear a frágil vinculação do adolescente na unidade e a baixa
adesão ao tratamento é o tipo de atividades que estão sendo ofertadas aos adolescentes pelo serviço. Fazemos um
questionamento sobre a adequação da elaboração ou execução das ações desenvolvidas para os adolescentes, devido
a suas especiﬁcidades de sujeitos em pleno desenvolvimento biopsicossocial, que precisam de programas e ações
voltadas para as suas realidades.
Outro problema que já foi explanado neste estudo, e que pode estar afetando a vinculação do adolescente ao
tratamento, é a falta da iniciativa própria do adolescente para escolher estar na unidade e ser auxiliado em sua conduta
no envolvimento com as drogas. Essas são as possíveis diﬁculdades para a permanência do adolescente no tratamento
e acompanhamento.
Diante dessas diﬁculdades, cabe ao CAPSad buscar trabalhar esse adolescente em rede, procurar sempre fazer
interface com outras políticas e instituições, de acordo com a necessidade, com o incentivo à educação, à assistência
social, atenção à saúde, à inserção no mercado de trabalho, programas de prevenções, acesso a esporte e lazer e aos
demais serviços, para poder atender de forma integral cada adolescente em suas condições particulares. O trabalho
articulado, com encaminhamento para a inserção desses adolescentes que têm problema com uso de drogas em
espaços de sociabilidade, torna-se fundamental para estabelecer um serviço de atenção e respeito à singularidade de
todos.
Esta ação interligada que forma uma rede de proteção aos adolescentes do CAPSad é ratiﬁcada pela cartilha
desenvolvida pelo Ministério da Saúde e outras parcerias, sobre “abordagens terapêuticas a usuários de cocaína/crack
no sistema único de saúde”, conforme descreve abaixo:
Desenvolver redes intersetoriais com objetivo de promoção de vida, socialização, e oferta
de atividades de esporte, cultura, lazer, inserção mercado de trabalho e outras. Existe,
erroneamente, a percepção de que os CAPS AD consistem no único recurso de atenção a
usuários de crack, causando, em muitas ocasiões, uma barreira de acesso destes usuários aos
CAPS I e II(BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010 p.8).
Desta forma, o trabalho do CAPSad deve ir além de um trabalho institucional e isolado, abrangendo a prática
da desinstitucionalização e a promoção de articulações para o desenvolvimento das redes intersetoriais. Ações
fragmentadas não são capazes de ter êxito na transformação dos adolescentes que fazem uso de drogas, deve-se
considerar também a tamanha complexidade e diversidade de cada situação vivenciada pelo adolescente, do tipo de
drogas utilizadas e a sua quantidade para ser mais preciso na modalidade de acompanhamento a ser realizado.
Como forma de subsidiar a compreensão sobre a especiﬁcidade das necessidades geradas pelo uso de álcool
e outras drogas pelos adolescentes, elaboramos o quadro seguinte que discrimina os tipos de drogas utilizadas pelos
adolescentes usuários do CAPSad III de Palmas.
Quadro 6 - Tipos de drogas utilizadas pelos adolescentes do CAPSad III de Palmas TO.
Nome dos adolescentes
Tipiﬁcação das drogas utilizadas
João
Maconha
Mariana
Crack
Carla
Maconha, crack e álcool
Mauricio
Maconha
Pedro
Maconha
Vitor
Crack
Paulo
Maconha e cocaína
Caio
Maconha e cocaína
Henrique
Bebida alcoólica
Carlos
Maconha, crack e álcool.
Camila
Maconha
Flavia
Bebida alcoólica e tabaco
Paula
Maconha e crack
Isaac
Maconha e tabaco
Hugo
Maconha e cocaína
Pablo
Maconha e crack
Jorge
Bebida alcoólica e tabaco
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Marcelo
Maconha e crack
Bianca
Maconha
Fonte: Prontuários ativos do CAPSad III de Palmas, no período de outubro a dezembro de 2012.
Os tipos de drogas utilizadas pelos adolescentes inseridos no CAPSad de Palmas, vão desde as lícitas conhecidas
com as drogas que podem ser comercializadas livremente no país, com o tabaco e as bebidas alcoólicas, até as ilícitas,
cuja comercialização é proibida no país. Das ilícitas, as utilizadas são cocaína, maconha e crack.
Os adolescentes na contemporaneidade têm fácil acesso a variadas substâncias psicoativas, tanto àquelas que
podem ser comercializadas (lícitas) quanto às ilícitas. Devido à vulnerabilidade do adolescente e à facilidade no acesso
a essas drogas, os usos se diversiﬁcam e a dependência pode se tornar mais frequente. O quadro seguinte discrimina,
por tipo de droga, a quantidade de adolescentes que fazem uso dela.
Quadro 6.1- Tipo de drogas utilizadas pelos adolescentes usuários do CAPSad III de Palmas To.
Tipos de drogas
Quantidade de adolescentes
Usuário de maconha
14
Usuário de crack
07
Usuário de cocaína
03
Usuário de tabaco
02
Usuário de bebida alcoólica
04
Fonte: Prontuários ativos do CAPSad III de Palmas, no período de outubro a dezembro de 2012.
Pelo quadro podemos veriﬁcar que a substância psicoativa mais utilizadas pelos adolescentes que estão no
CAPSad III de Palmas é a maconha. Seguida pelo crack e pelo álcool respectivamente. O uso da cocaína e do tabaco
é realizado por poucos adolescentes (3 e 2 usuários), nenhuma dessas duas substância (cocaína e tabaco) é a única
droga utilizada pelos adolescentes, ambas são usadas concomitantemente com maconha ou álcool. Esses diversos
tipos de drogas, apresentados no quadro acima, têm características e sintomas diferentes e exigem uma compreensão
do envolvimento do adolescente com o uso e intervenções também diferenciadas.
A maconha é a mais utilizada pelos adolescentes do CAPSad de Palmas. Segundo a cartilha informativa de
“Drogas Psicotrópicas”(BRASIL, SENAD/CREBRID 2011)5, a maconha é uma substância psicoativa ilícita, que, faz parte
do grupo de drogas perturbadoras,que age sobre o sistema nervoso, o seu uso pode causar alucinações e delírios.
Existindo também os efeitos físicos, em que com uso contínuo pode afetar diversos órgãos do corpo.
A segunda mais utilizada pelos adolescentes é o crack. Considerando as informações do estudo da “Caracterização
da cultura de crack na cidade São Paulo” de Oliveira e Nappo (2008 p.666), a substância está associada ao seu elevado
poder de provocar a dependência e tem como características os efeitos psíquicos e físicos nos usuários desse tipo de
droga. Na categoria do psíquico são divididos em dois tipos de efeito: 1. negativos (alucinações, delírio, depressão,
ﬁssura para repetir o uso e a sensação de arrependimentos); 2. efeitos positivos (caracterizados pelos prazeres
proporcionados pelo uso). Os autores argumentam que os efeitos físicos do crack afetam a coordenação motora e os
funcionamentos viscerais.
As bebidas alcoólicas, como a terceira mais utilizadas pelos adolescentes do CAPSad III, são deﬁnas pela cartilha
informativa sobre drogas (BRASIL, SENAD/CREBRID 2011) como drogas depressoras, reconhecida por ter duas fases
diferentes de efeitos. A primeira é a estimulante, provocando euforia, desinibição e loquacidade. A segunda fase do
efeito é depressora onde os usuários perdem a coordenação motora, o autocontrole e têm sono. O uso contínuo do
álcool cria uma dependência orgânica da substância e faz o usuário sentir com menor intensidade os efeitos, o que
possibilita a dependência em sua característica multidimensional (física, psicológica e social).
Todos esses sintomas e efeitos, que já produzem consequências preocupantes para a saúde física e psíquica
do usuário adulto, podem ser mais agravantes quando é relacionado ao um usuário adolescente, devido à sua
vulnerabilidade de estar em processo de formação psicossocial, afetando assim o seu desenvolvimento social, psíquico,
emocional e físico.
Outro dado obtido nesta pesquisa que pode ser alarmante devido a uma série de outros problemas associados,
tais como envolvimento com atos infracionais, além dos efeitos devastadores causados aos adolescentes, é a prevalência
do uso de substâncias ilícitas sobre as lícitas. Como apresentado no gráﬁco nove, que representa a discriminação pelo
tipo substâncias utilizadas entre os adolescentes do CAPSad de Palmas, na qual se veriﬁca que poucos adolescentes
fazem uso apenas de substância lícitas (álcool e tabaco) e a grande maioria faz uso de drogas ilícitas, ou associada ao
álcool e tabaco, ou utilizando mais de um tipo de substância ilícita concomitantemente.
5
Esta cartilha informativa foi elaborada pela Secretaria Nacional de Política Sobre Drogas (SENAD) em parceria com CEBRID, com
objetivo de proporcionar informações e conhecimentos sobre os diversos tipos de drogas existentes na sociedade, apontar os efeitos causados e
suas reações nos usuários.
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Gráﬁco 9- O uso de drogas lícitas e ilícitas pelos adolescentes usuários do CAPSad III de Palmas To.

Os dados do gráﬁco apontam as drogas ilícitas como as mais utilizadas pelos adolescentes do CAPSad, com 16
adolescentes fazendo uso de alguma substância ilícita e apenas 3 utilizando somente as drogas lícitas (álcool e tabaco).
Alguns estudos apontam o álcool e tabaco como sendo as drogas mais utilizadas na sociedade brasileira em geral.
Como mostra a pesquisa de Marques e Cruz (2000), que aponta:
[...] que existe uma tendência ao aumento do consumo dos inalantes, da maconha, da cocaína
e de crack em determinadas capitais. No entanto, o álcool e o tabaco continuam de longe a
ocupar o primeiro lugar como as drogas mais utilizadas ao longo da vida e no momento atual
[...] (MARQUES e CRUZ 2000, p.32).
É visível a diferença entre os resultados apresentados no estudo de Marques e Cruz (2000) e o da presente
pesquisa realizada no CAPSad. O maior uso da maconha, crack e cocaína pelos adolescentes do CAPSad de Palmas,
pode ser devido à tendência da sociedade em naturalizar o uso das drogas lícitas, e a patologizar e discriminar o uso
das ilícitas. Argumentamos ainda que a patologização do uso de drogas ilícitas pode ocorrer em função da maior
possibilidade de que terceiros identiﬁquem a dependência das drogas ilícitas, dos danos físicos, psíquicos, social e
ﬁnanceiro causado aos usuários dependentes.
Toda essa diferenciação ou naturalização social do uso de drogas lícitas pode consequentemente contribuir para
que os usuários do álcool e tabaco hesitem mais que os usuários da maconha, cocaína e crack a buscarem ou a serem
encaminhados a uma unidade de saúde, como o CAPSad, para o devido acompanhamento e tratamento.
Outro fator de análise nesse estudo se refere à modalidade de atenção que o CAPSad tem ofertado aos
adolescentes que têm necessidades de saúde em decorrência do uso de crack, álcool e outras drogas. Para atender aos
adolescentes em suas diversas particularidades, o regime de atendimento do CAPSad deve estar baseado no artigo 5º
da portaria GM/336, que dispõe:
Parágrafo único. Deﬁne-se como atendimento intensivo aquele destinado aos pacientes que,
em função de seu quadro clínico atual, necessitem acompanhamento diário; semi-intensivo
é o tratamento destinado aos pacientes que necessitam de acompanhamento freqüente,
ﬁxado em seu projeto terapêutico, mas não precisam estar diariamente no CAPS; nãointensivo é o atendimento que, em função do quadro clínico, pode ter uma freqüênciamenor
(BRASIL, 2002, p. 09, grifo nosso).
Compreendendo a importância das diferenças entre os sujeitos, das diversas formas de uso das substâncias
entorpecentes pelos adolescentes e dos vários contextos em que eles vivem, a especiﬁcidade de cada regime de
atendimento ao usuário do CAPSad é um instrumento necessário para a intervenção adequada, já que alguns
necessitarão de cuidados mais intensivos enquanto outros não.É necessário que os adolescentes sejam atendidos de
acordo com as suas necessidades e intensidade de atendimento requerido. O gráﬁco abaixo mostra o regime que esses
dezenove adolescentes do CAPSad III estão inseridos.
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Gráﬁco 10- Adolescentes usuários de CAPSad III de Palmas, por tipo de regime de atendimento.

Pelo gráﬁco observamos que a maior parte (53%) dos adolescentes usuários do CAPSad III de Palmas está vinculada
à unidade em regime de atendimento não intensivo (tipo de atendimento com menor frequência do adolescente na
unidade). Pela análise dos prontuários, veriﬁcamos que os registros de atendimentos são reduzidos, sugerindo que o
adolescente tem frequentado pouco as atividades do CAPSad.
A quantidade reduzida de atendimento aos adolescentes que têm necessidades de saúde em decorrência do
uso do crack, álcool e outras drogas pode ser um dos fatores determinantes na pouca adesão do adolescente ao
tratamento e pode gerar atendimento incompleto e não efetivo na vida dos usuários.
Fazendo interface com os tipos de drogas utilizadas pelos adolescentes, já apresentados neste estudo, em que
alguns têm envolvimento com o crack, que é uma droga bastante invasiva, argumentamos que talvez os usuários
estejam em uma modalidade de atendimento deﬁcitária, já que têm frequentado pouco o CAPSad. O processo de
prevenção e tratamento referenciado na estratégia de redução de danos é demorado e complexo, necessitando de
atenção e acompanhamento sequencial e diferenciado para cada público. Com o grande número de demandas e a
diversidade existente podemos aﬁrmar que o atendimento ao adolescente usuário de álcool outras drogas é deﬁcitário
e acaba não atendendo às reais necessidades dos usuários.
O CAPSad, serviço de atenção psicossocial para atendimento de pessoas com necessidades de saúde decorrentes
do uso e dependência de substâncias psicoativas, é regulamentado pela Portaria GM/336, que rege os CAPS I, CAPS II,
CAPS III, CAPSi II e CAPS ad II ou III6e deﬁne para cada modalidade de CAPS um conjunto de ações e de serviços ofertados,
como o número de pessoas que devem compor a equipe multiproﬁssional e tipo de público alvo para o atendimento.
O cumprimento desses diferenciais que cada modalidade estabelece é primordial para o desenvolvimento de um
trabalho efetivo e transformador na realidade do usuário.
A especiﬁcidade do CAPSad III de Palmas é atender adultos com necessidades de saúde em decorrência do
uso de álcool e outras drogas, mas devido à falta do CAPSi na cidade e no Estado, bem como à enorme demanda de
crianças e adolescentes com problemas do uso de álcool e outras drogas, a unidade acaba recebendo essa população
junto com os adultos. Diante desta situação os adolescentes ﬁcam impedidos de ter um atendimento com regime
intensivo, a atividade que corresponda a sua faixa etária é reduzida apenas a uma vez por semana, com a participação
no grupo de jovem. Fato que gera uma atenção deﬁcitária, se considerarmos as atividades a que eles têm direitos
dentro dos CAPS, preconizadas pela portaria 336, conforme descrito a seguir:
a - atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros);
b - atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, entre outros);
c - atendimento em oﬁcinas terapêuticas executadas por proﬁssional de nível superior ou nível médio;
d - visitas e atendimentos domiciliares;
e - atendimento à família;
f - atividades comunitárias enfocando a integração da criança e do adolescente na família, na escola, na
comunidade ou quaisquer outras formas de inserção social;
g - desenvolvimento de ações inter-setoriais, principalmente com as áreas de assistência social, educação e
justiça(BRASIL, 2002, p.07).
A lei 10.216, considerada a Lei da Reforma Psiquiátrica reforça o trabalho na perspectiva da desinstitucionalização,
6 De acordo com a Portaria GM/336 os serviços psicossociais são classiﬁcados como: CAPS I – Serviço de atenção psicossocial, em cidades
de pequeno porte, que devem dar cobertura para toda pessoa com transtornos mentais severos durante o dia. CAPS II – Serviço de atenção
psicossocial, em cidades de médio porte, que atendem, durante o dia, adultos com transtorno metal de moderado a grave. CAPS III – constituise serviço ambulatorial e de atenção intensiva contínua, em cidade de grande porte, durante 24 horas diariamente. CAPSi II ou III – Serviço
de atenção psicossocial para atendimentos a crianças e adolescentes. CAPSad II ou III – Serviço de atenção psicossocial para atendimento de
pacientes com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas.
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com a atenção em serviços psicossociais (os CAPS) e a desconstrução do atendimento ao usuário baseado no modelo
de manicômios. No entanto, a atenção psicossocial não pode ser deﬁcitária e deve contemplar todo o conjunto de
estratégias e ações, para efetivamente contribuir com as pessoas que necessitam de cuidados em saúde em decorrência
do uso de crack, álcool e outras drogas. Sugerimos que os adolescentes que são usuários do CAPSad III de Palmas
ainda possuem carências de cuidados em saúde devido a ausência de um serviço especíﬁco a eles, como estabelece a
Portaria 336/2002.
A partir das análises apresentadas neste estudo, que assinalam uma prevalência de adolescentes do sexo
masculino necessitando de cuidados em saúde em decorrência do uso de crack, álcool e outras drogas; uma inclusão
tardia e deﬁcitária na atenção psicossocial; um acesso demandado em maior parte por terceiros (instituições do
Sistema de Garantia de Direitos e/ou Socioeducativo); uma prevalência do uso de drogas ilícitas (que pode gerar outras
necessidades sociais, pois envolve o aliciamento dos adolescentes e a prática do ato infracional) e um cuidado familiar
na maioria exclusivo da mãe; argumentamos que os resultados apresentados neste estudo demarcam os perﬁs dos
adolescentes que estão atualmente tendo acesso ao CAPSad III de Palmas e assinalam a necessidade de um serviço
especializado de saúde mental para atender à população adolescente, conforme preconiza a Lei 10.2016.
Faz-se premente a implantação de serviços que tenham um acompanhamento individualizado ao adolescente
com necessidades de saúde em decorrência do uso de crack, álcool e outras drogas, com realizações de atividade
especializadas e especíﬁcas às necessidades singulares, com autonomia, respeito à liberdade e acesso à informação
em seu tratamento. A implementação de um trabalho em rede com encaminhamentos e interface a outras políticas
também é fundamental. Reforçamos a necessidade de que os prontuários dos adolescentes possam conter informações
básicas que auxiliem toda a equipe interdisciplinarmente, a realizar o seu trabalho a partir da compreensão da
realidade psicossocial de cada adolescente, portanto, sugerimos ser de fundamental importância a elaboração de um
instrumento (ﬁcha de acolhimento e anamnese) que possa garantir o registro dessas informações e fazer constar nos
prontuários dados fundamentais ao atendimento do adolescente que tem necessidades de saúde decorrentes do uso
de crack, álcool e outras drogas.

CONCLUSÕES
O desenvolvimento desta pesquisa possibilitou a compreensão do perﬁl psicossocial dos adolescentes,
usuários abusivos de álcool e outras drogas, que frequentam o CAPSad III de Palmas. Com a coleta dos dados, a
sistematização e por ﬁm a análise das informações foi possível estabelecer o perﬁl psicossocial desses 19 adolescentes
que frequentam a unidade; a maioria deles do sexo masculino; a prevalência do envolvimento com drogas ilícitas,
poucos que fazem uso apenas do álcool e tabaco (drogas lícitas); o acesso é realizado por terceiro, desde a família a
instituições; a predominância da ﬁgura da mãe como responsável legal; é evidenciado o curto período de permanência
dos adolescentes na unidade, o que expõem a precariedade do vínculo dos adolescentes com o CAPSad.
O projeto de pesquisa proporcionou diversos aprendizados por meio da ampliação e atualização do conhecimento
sobre os adolescentes que fazem uso da política de saúde mental no Tocantins. Essa ampliação de conhecimento
possibilitou desconstruir conceitos estereotipados sobre os usuários da política de saúde mental e assim reconstruir
novas concepções com base em pesquisas realizadas e conhecimentos aprofundados sobre o assunto.
A construção do conhecimento sobre as políticas, planos, programas e leis, que idealizam e preconizam a
desinstitucionalização como uma nova forma de atuação na atenção psiquiátrica, possibilitou a realização de uma
análise da realidade observada no CAPadIII de Palmas. A estrutura física está em conformidade com a Política de
saúde mental e com a portaria GM/336, pois é um serviço substitutivo aos manicômios, portanto de porta aberta, para
acolher o adolescente. Mas a ausência da implementação efetiva de ações especíﬁcas à população adolescente, com
equipes de proﬁssionais capacitados para atender essas demandas e as necessidades dos adolescentes com problema
no uso de drogas é evidenciada.
Os dados do perﬁl do adolescente usuário do CAPSad III de Palmas, bem como da sua inserção no serviço,
ratiﬁcam a fragilidade da unidade em prover uma atenção intensiva à população adolescente que necessita de
cuidados diários e de realizar um trabalho direcionado especiﬁcamente às particularidades dos adolescentes, visto
que é uma unidade que atende também, e prioritariamente, ao público adulto. Os resultados assinalam ainda a
diﬁculdade na concretização do trabalho em rede com as demais políticas sociais e públicas, o que seria uma forma de
concretizar a desinstitucionalização, a qual preconiza a atenção ao usuário em seu território social, a clínica ampliada,
a descentralização dos serviços e dos atendimentos aos adolescentes que têm diversas necessidades sociais, físicas e
psíquicas a serem atendidas.
O presente estudo não tem a pretensão de se constituir um conjunto de prescrições sobre como poderia ser
melhorada a atenção ofertada aos adolescentes que são usuários do CAPSad III de Palmas, mas sim de apresentar
uma análise crítica da realidade a partir do perﬁl psicossocial dos adolescentes inseridos no CAPSad e do modo como
eles estão vinculados ao serviço, a ﬁm de contribuir com a construção de estratégias para a prevenção, promoção
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e reabilitação da saúde dos adolescentes que fazem uso de álcool e outras drogas. Sendo assim, destacamos a
importância de que novos estudos possam surgir, investigando, por exemplo, a relação entre o abandono escolar e
uso de substâncias entorpecentes, a ﬁm de auxiliar a execução da Política Nacional de Saúde Mental e contribuir com
a efetiva implementação da Reforma Psiquiátrica.
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INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas diversas pesquisas apontam variações temporais na taxa de radiação solar (Stanhill &
Kalma, 1995; Stanhill & Cohen, 1997), essas pesquisas veriﬁcaram que as taxas de radiação solar incidente à superfície
terrestre estariam declinando de maneira acentuada a partir de 1950. Este decréscimo da radiação solar que chega à
superfície da Terra tanto pelos raios solares diretos como pela radiação solar difusa, anos mais tarde foi denominado
por Stanhill & Cohen (2001) de “Global dimming”. Entretanto, os estudos mais recentes (Philipona et al., 2004; Charlson
et al., 2005) sugerem a ausência do “dimming” a partir da década de 90, em diversas partes do globo.
Silva (2008) ao analisar a variabilidade da radiação solar através das análises dos dados de reanalises do NCEP/
NCAR de 1948 a 2006 do Nordeste do Brasil, e dados observados de 1975 a 2006 de duas localidades do Nordeste do
Brasil, veriﬁcou reduções acentuadas no saldo de radiação, sobre a região entre 1948 e 1987 e um aumento dessas
variáveis a partir de 1988.
Todas essas pesquisas alertam para as variações e consequências que esses resultados podem acarretar
sobre o clima, designadamente sobre o ciclo hidrológico, temperatura a superfície da terra, precipitação e nas taxas
evaporativas. Nas recentes pesquisas sobre a variabilidade temporal da evaporação, já indicam variabilidade temporal
da evaporação em várias partes do globo, como Thomas (2000) na China, Cohen et al. (2002) em Israel e Silva (2004)
no nordeste do Brasil. Esses autores atribuíram esses resultado as variações temporais da radiação solar, pois a
evapotranspiração está estreitamente relacionada a radiação solar.
A evaporação é uma componente importante do ciclo hidrológico e inﬂuência a disponibilidade da água,
particularmente para a agricultura (Costa, 2008). As informações quantitativas da evapotranspiração são de grande
importância na avaliação da severidade, distribuição e frequência dos déﬁcits hídricos, elaboração de projetos e
manejo de sistemas de irrigação e drenagem (Henrique & Dantas, 2007).
A área de abrangência da Bacia Tocantins/Araguaia tem sua economia baseada principalmente na pecuária
de corte, na agricultura e atualmente na fruticultura, e mesmo diante das grandes potencialidades existentes, o
crescimento da economia ainda esbarra em obstáculos fundamentais, como a baixa representatividade de dados
meteorológicos de superfície, suporte, maiores investimentos em tecnologias e conhecimentos que possam subsidiar
na cadeia produtiva dessa região principalmente na atividade agrícola.
Assim, considerando a grande importância do presente tema aqui abordado, este trabalho tem como ﬁnalidade
analisar a variabilidade temporal da evapotranspiração de referência determinada pelo método de Ivanov obtidas
através dos dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) referente ao período de 1970 a 2010 na área de
abrangência da Bacia Hidrográﬁca do Tocantins/Araguaia.

MATERIAL E MÉTODOS
Esse estudo foi desenvolvido no Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos (NEMET-RH).
Primeiramente, foram baixados os dados meteorológicos na base do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), da
área de abrangência da Bacia Hidrográﬁca do Tocantins/Araguaia. Na segunda etapa, foi estimada a evapotranspiração
de referência pelo modelo de Ivanov, adaptada por Jessen (1973).
A área de estudo (Figura 1), a bacia hidrográﬁca do Tocantins/Araguaia localiza-se integralmente entre os
paralelos 4º e 18º Sul e os meridianos de longitude 46º e 56º Oeste. A partir o uso do software GrADS esta área foi
dividida em quarenta e oito pontos de grade com um espaçamento de 2,5º x 2,5º.
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Figura 1 – Área de abrangência em pontos de grade.
A estimativa diária da evapotranspiração será calculada pelas parametrizações propostas por Jessen (1973)
utilizando a Equação (1):
(1)

A avaliação da tendência da série temporal da evapotranspiração foi realizada por meio do teste de MannKendall (Mann, 1945), e que sugerido pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) para avaliação da tendência
em séries temporais de dados ambientais (Yu et al., 2002). Esse teste consiste basicamente da comparação de cada
valor de uma série temporal com outros valores restantes sempre em ordem sequencial (Silva et al., 2007). A estatística
do teste é a seguinte:
n

i-1

S = ∑∑ sinal(x i − x j ),

(2)

i = 2 j=1

em que xj são os dados estimados da sequência de valores, n e o comprimento da série temporal e o sinal (xi - xj)
é igual a -1 para (xi - xj) < 0, 0 para (xi - xj) = 0, e 1 para (xi - xj) > 0. O teste de Mann-Kendall é um teste normalmente
usado para avaliar tendência de séries temporais de dados ambientais com bastante eﬁciência (Modares e Silva, 2007).
Kendall (1975) mostrou que S é normalmente distribuída com média E(S) e variância Var(S), para uma situação na qual
pode haver valores iguais de x, são calculadas pelas equações:
E[S] = 0

(3)
q

Var[S] =

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

(4)

18

em que (tp) é número de dados com valores iguais num certo grupo (pth) e q é o número de grupos contendo
valores iguais na série de dados num certo grupo p. O segundo termo representa um ajuste para dados censurados.
Usando a equação 2, o valor positivo de S indica tendência positiva dos dados que crescem com o tempo; por
outro lado, o valor negativo indica uma tendência decrescente. Sabendo-se que S é normalmente distribuída, que
tem média zero e variância dadas pelas equações 3 e 4, respectivamente, pode-se checar se a tendência positiva ou
negativa é signiﬁcativamente diferente de zero. Se S é signiﬁcativamente diferente de zero, a hipótese nula Ho pode
ser rejeitada para certo nível de signiﬁcância apontando para a existência de tendência; inversamente a hipótese
alternativa (H1) é aceita. O teste estatístico parametrizado (ZMK) é computado pela seguinte equação:

Z MK

 S -1
 Var (S) if S > 0


= 0
if S = 0
 S +1

if S < 0
 Var (S)

(5)
A presença de uma tendência estatisticamente signiﬁcativa é avaliada usando o valor de Z. Essa estatística é
usada para testar a hipótese nula, ou seja, que nenhuma tendência existe. Um valor positivo de ZMK indica um aumento
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da tendência, quando negativa indica uma tendência decrescente. Para testar a tendência monotônica crescente ou
decrescente no nível de signiﬁcância de p, a hipótese nula é rejeitada se o valor absoluto de Z for maior que Z1− p / 2
, utilizando-se a tabela da distribuição normal cumulativa padrão. Os níveis de signiﬁcância de p = 0,01 e 0,05 foram
aplicados neste estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos dados mensais de temperatura e umidade relativa do ar dos dados de reanálise do NCEP/NCAR
estimou-se a evapotranspiração de referência (ETo) através do método Ivanov adaptada por Jessen 1973, por
década e por ano para o período de 1979 a 2009 para a região da Bacia Araguaia/Tocantins. Também se estimou a
evapotranspiração de referência (ETo) a partir dos dados observados da estação meteorológica do INMET do município
de Palmas, para o período de 1995 a 2012. Obtendo-se uma análise comparativa entre as tendências obtidas por meio
dos dados de reanálise do NCEP/NCAR com os valores observados.
No municio de Palmas a primeira década foi veriﬁcado que 75% das tendências apresentaram-se positivas, entre
os meses de junho a setembro, e 25% com tendências negativas, nos meses de e julho e agosto. E 67% dos dados
atingiram níveis de signiﬁcância de 1% (Tabela 01). Na segunda década predominaram tendências negativas de 83%,
com signiﬁcâncias de 1%, no período chuvoso, e apenas 17% tendências positivas, nos meses de julho e agosto (Tabela
02). Na terceira e última década analisada, veriﬁcou-se 75% de tendências negativas e com signiﬁcância a 1 e 5%, entre
os meses de outubro a maio, e 25% de tendências positivas, entre os meses de junho a agosto (Tabela 03). Na análise
anual foram identiﬁcadas 75% de tendências positivas, entre os meses de setembro e maio, e 25% de tendências
negativas, com 67% atingindo níveis de signiﬁcância a 1 e 5% (Tabela 04).
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↑

↑

↑

↑
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↑

↑
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1

1

0

0

0
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1

1
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Tabela 01 –
Distribuição das tendências e suas signiﬁcâncias na primeira década de evapotranspiração de referência para a região
da Bacia Araguaia/Tocantins. (1979 – 1989).
NOV
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MAR
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MAI
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JUL
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MÊS
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↓
↑
↓
↓
↓
↑
↓
Nível(%)
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1 Tabela 02

– Distribuição das tendências e suas signiﬁcâncias para segunda década da evapotranspiração de referência para a
região da Bacia Araguaia/Tocantins. (1989 – 1998).
JAN
MAR
ABR
MAI
JUN
AGO
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NOV
DEZ
FEV
JUL
MÊS
3ª
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↓
↓
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↓
↓
↑
↑
↑
↓
↓
↓
↓
1
Nível (%) 1
1
1
5
0
0
5
0
1
1
1 Tabela 03
– Distribuição das tendências e suas signiﬁcâncias para terceira década da evapotranspiração de referência para a
região da Bacia Araguaia/Tocantins (1998 – 2009).
JAN
FEV
MAR
ABR
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JUN
MÊS
Ano TEND
↑
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↓
↓
↑
↑
↑
↑
Nível (%) 1
1
1
1
5
0
0
0
0
1
1
1 Tabela 04
– Distribuição das tendências e suas signiﬁcâncias para análise anual da evapotranspiração de referência para a região
da Bacia Araguaia/Tocantins (1979 – 2009).

Quanto aos dados observados da estação de Palmas – TO veriﬁcamos que predominaram tendências positivas
em todos os meses e com signiﬁcância estáticas de 1 e 5%, com exceção dos mês de outubro que não apresentou
signiﬁcância estatística (Tabela 05).
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
MÊS
PALMAS TEND
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
Nível (%) 1
1
1
5
1
1
1
1
1
0
1
0 Tabela 05

– Distribuição das tendências e suas signiﬁcâncias da evapotranspiração de referência com base em dados observados
para o município de Palmas/TO (1995-2012).
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CONCLUSÕES
Por meio das análises provenientes dos dados de reanálise do NCEP/NCA, podemos concluir que:
1. Na primeira década predominaram tendências positivas com níveis de signiﬁcância a 1%, com exceção de
julho e agosto;
2. Na segunda década predominaram tendências negativas apresentando níveis de signiﬁcância a 1%, com
exceção de julho e agosto;
3. Na terceira década predominaram tendências negativas com exceção de junho, julho e agosto, e com
ausência de níveis de signiﬁcância somente em junho, julho e setembro.
4. Já na análise anual houve predominância de tendências positivas com níveis de signiﬁcância, com exceção
de junho, julho e agosto;
5. Nota-se que na análise por década predominaram tendências negativas e na análise anual tendências
positivas;
6. Na avaliação da evapotranspiração com base em dados observados da estação meteorológica de Palmas/TO,
veriﬁcou-se predomínio de tendências positivas e com níveis de signiﬁcância de 1 e 5%.
Portanto, as tendências encontradas indicam que está ocorrendo um aumentando na evapotranspiração na
região considerada, que pode estar relacionada a fatores de escala global, como as forçantes radiativas e fenômenos
meteorológicos. Visto que, além da presença de vegetais com características diferentes no solo e sabendo que o clima
é determinado por interações entre a atmosfera, oceano e continentes que envolvem processos físicos, químicos e
biológicos, no entanto não se descarta a contribuição das forçantes radiativas locais, como as relativas à urbanização.
Assim, dinâmica climática local, bem como a dinâmica da variabilidade climática podem estar contribuindo para esse
acréscimo nos valores médios de evapotranspiração na região.
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INTRODUÇÃO
A mandioca (ManihotesculenaCrantz) é uma planta heliófila perene, pertencente à família Euphorbiaceae. A
parte mais importante da planta é a raiz, utilizada na alimentação humana e animal ou como matéria prima para
diversas indústrias. Segundo Damasceno et al. (2001), a cultura da mandioca desempenha uma elevada importância
social por constituir na principal fonte de carboidrato para mais de 700 milhões de pessoas, essencialmente nos países
em desenvolvimento. Planta nativa do Brasil, a mandioca é cultivada em todas as unidades da federação. Uma das
características dessa cultura é ser desenvolvida por pequenos produtores. O país não se destaca só pelo consumo,
mas também pela produção agrícola em torno de 28 milhões de toneladas em 2011, em uma área plantada de 1,87
milhões de hectares, (CONAB, 2011) que é 51% maior que a área colhida em 2010. Segundo o IBGE - Instituto Brasileiro
de Geograﬁa e Estatística, no estado do Tocantins a área plantada com a cultura da mandioca é de 12.381 hectares,
(RURALTINS, 2012).
A área nacional cultivada com mandioca aumentou na safra 2011/2012 (CEPEA,2011). Para a temporada
2012/2013, a área plantada pode diminuir, por conta da menor oferta de terra para arrendamento e aumento nos
custos da mão-de-obra, (CEPEA,2012). Um exemplo é o estado da Bahia, principal produtor de mandioca da região
Nordeste, de acordo com o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola do IBGE, terá sua produção reduzida em
19% em 2013.(IEA,2013).
O milho (Zeamays L.) é cultivado em todo o território brasileiro e tem evoluído como cultura comercial
apresentando taxas de crescimento de produção de 3,0% ao ano e da área cultivada de 0,4% ao ano.A média de quatro
anos, 2007 a 2010, da produção brasileira de milho por estado mostra o destaque do Paraná como o maior produtor
de milho, com mais de 13 milhões de toneladas.O estado de Minas Gerais obteve a maior produção na safra verão
2011/12 produziu 7,28 milhões de toneladas,seguido do Paraná com 6,58 milhões de toneladas (EMBRAPA,2012).A
produção de milho no Brasil é caracterizada pelo plantio em duas épocas: primeira safra ou safra de verão e segunda
safra ou safrinha.No Brasil, o Estado de Mato Grosso do Sul é o terceiro maior produtor de milho safrinha. Segundo
os dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola do IBGE, em 2011 foram produzidas 3,12 milhões de
toneladas de milho safrinha, em uma área colhida de 916 mil hectares, com rendimento médio de 3.400 kg ha (IBGE,
2011).No Tocantins o milho safrinha é plantado nas mesmas áreas de produção da soja, é colhida entre os meses de
junho a julho de cada ano.De acordo com levantamento da Conab- Companhia Nacional de Abastecimento, em relação
ao estado do Tocantins,estima-se que para a segunda safra a produtividade pode aumentar de 4.215 quilos por hectare
para 4.708 quilos, tendo um aumento de 11,7% na produtividade(SEAGRO, 2013).
De acordo com Nogueira Netto, (1996) citado por Souza e Braga, (2004), sua importância reside ainda em sua
capacidade de empregar mão-de-obra,visto que, em virtude de suas características de produção, essa cultura tem
grande participação na geração de emprego no setor rural. Além disso, era considerada uma cultura de subsistência e
cultivada principalmente sob condições de sequeiro.Segundo Duarte et al. (2007), a produção de milho safrinha tem
crescido sistematicamente no Brasil,o crescimento do milho safrinha em termos proporcionais tem sido muito maior
do que o crescimento de milho de verão e da soja.
O consórcio é uma técnica agronômica utilizada por pequenos produtores e pela agricultura de subsistência,
destacando as regiões norte e nordeste do país. Esta técnica consiste no plantio simultâneo ou não de duas ou mais
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culturas numa mesma área. Nesse sistema, geralmente se elege uma cultura principal, assim está não deve ter seu
rendimento comprometido em virtude do sistema adotado, já que a segunda cultura surge como complementação.
Este sistema de plantio visa o aproveitamento total da área e com isso melhorando a renda do pequeno agricultor,
com a obtenção de duas diferentes culturas, cultivadas no mesmo espaço e no mesmo tempo, que é uma alternativa,
pois, servirá como fonte de alimentação e renda para toda a família (TEIXEIRA, et.al., 2005). Os sistemas de cultivos
consorciados são largamente difundidos nas regiões tropicais pelos pequenos produtores, visando um melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis, com maior rendimento médio das culturas envolvidas. O consórcio de
mandioca com milho na mesma área e no mesmo ano, possibilitando assim uma composição alimentar mais rica e
variada para as famílias, além de contribuir para o aumento da renda do pequeno produtor (VIEIRA, 1989; MATTOS,
2000).
De acordo com Schaﬀathet al. (2000), inúmeros benefícios para a lavoura esse sistema apresenta, garantindo
com isso maior estabilidade de produção (principalmente em áreas de instabilidades climáticas), interceptação mais
efetiva da radiação luminosa, melhor exploração de águas e nutrientes nas diferentes camadas de solos, melhor
utilização da força trabalho (muito utilizada nas pequenas propriedades familiares) maior eﬁciência no controle de
plantas daninhas, e controle de pragas e doenças, maior proteção do solo pela cobertura foliar, e disponibilidade de
mais de uma fonte de alimento e maior retorno econômico.
É importante destacar também a importância do consórcio no controle de plantas daninhas, pois os espaços que
serviriam para as plantas daninhas crescerem, isso não ocorre no consórcio, pois são ocupados por outras culturas.
O controle de plantas daninhas representa a maior parcela dos custos de produção de mandioca, cerca de 35 % do
total. Pois estas concorrem, com a cultura principalmente por água e nutrientes podendo causar perdas de até 90% na
produtividade dependendo do tempo de convivência e quantidade de mato, Souza et al., (2003).
A consorciação não é indicada para cultivos comerciais devido à queda no rendimento agrícola, preferindo
em tais casos as culturas solteiras sem intercalação (EMBRAPA ,2005). O fato de a mandioca apresentar um lento
crescimento inicial contribui para que a sua competição com a cultura consorciada seja minimizado (CERETTA, 1986). A
deﬁnição de arranjos espaciais das culturas no consórcio é fundamental para que o sistema de produção seja eﬁciente
no uso da terra, no qual se espera que, num mesmo tamanho de área, seja mais vantajoso o cultivo consorciado que
as culturas cultivadas separadamente (SCHONS, 2006).
A avaliação do crescimento e do desenvolvimento das culturas agrícolas é uma excelente maneira de quantiﬁcar a
competição intra e inter-especíﬁca nos sistemas consorciados. Avaliações mais detalhadas, especialmente de variáveis
do desenvolvimento da mandioca e milho em consórcio são escassas, o que constitui mais um incentivo para esse
esforço cientíﬁco.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho foi quantiﬁcar o crescimento, o desenvolvimento da mandioca e do milho, em
diferentes arranjos de plantas em cultivo solteiro e consorciado.

METODOLOGIA

O experimento foi instalado em 01 de fevereiro de 2013 e encontra-se em andamento na área experimental
do Complexo de Ciências Agrárias da Unitins, município de Palmas, TO.O solo é classiﬁcado como Latossolo Vermelho
amarelo, o qual foi originalmente ocupado por vegetação de cerrado e cultivado por culturas anuais.
Tabela 1 - Características químicas e físicas de amostras do solo oriundas do da área experimental, análises
realizadas no Laboratório de Solos da UNITINS. Palmas – TO, 2013.
Características Químicas
pH

(H2O)
5,9
H+Al

Cmoldm2,4

pH

P

(CaCl2)

-------------mgdm-3------

----------------cmol
dm-3-------------

6,7

3,3

106,1

3,7

S

CTC

V

M.O.

(%)

(dag/Kg)

62,3

3,5

3

3,9

6,3

K

Ca+Mg

Características Físicas
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Al

0,14

-----------------Classificação
------------------------Textura (dag/Kg )-----textural)--------Areia
Silte
Argila
Franco Argilo Arenosa
72
5
23
Os dados referentes a precipitação pluvial(mm), umidade relativa do ar (%) e temperatura média (°C) no período
em que foi conduzido o experimento são apresentados na Figura 1.

Figura 1- Precipitação pluvial, umidade relativa do ar (%) e temperatura média (°C) no período de condução do
experimento no campo, entre fevereiro de 2013 e junho de 2013(INMET).
A área experimental foi preparada com aração (60 dias antes do plantio) e gradagem (2 semanas antes do
plantio) e por ultimo no mesmo dia do plantio, foi feito cerca de 60 sulcos com 50 cm de espaçamento e demarcado
quatro blocos e como adubação foi usado o adubo 5-25-15 (NPK) sendo 300 Kg ha-1.
Os tratamentos utilizados são constituídos pelas culturas de mandioca com milho, plantados em consórcio e
monocultivo.
Para a mandioca foram utilizadas ramas da cultivar cacau amarela. As manivas-sementes apresentaram de 12 a
15 cm de comprimento, plantadas horizontalmente em sulcos, a 10 cm de profundidade, com espaçamentos conforme
descrito na Tabela 1.
Tabela 1. Informações dos tratamentos utilizados no experimento. Palmas-TO, 2013.
Tr a t a - Descrição
Espaçamento (m)
Nº de plantas de
mento
milho (m)
T1
Fileiras simples de milho em monocultivo
(0,70 m entre linhas) 5
T2
Fileira simples de mandioca em monocultivo (1,0 X 0,5)
T3
Fileira simples de mandioca + 1 linha de (1,0 X 0,5)
5
milho entre as ﬁleiras de mandioca
T4
Fileira dupla de mandioca em monocultivo (2,0 X 0,5 X 0,6)
T5
Fileira dupla de mandioca + 2 linha de milho (2,0 X 0,65 X 0,70)
3
entre as ﬁleiras duplas de mandioca
T6
Fileira dupla de mandioca + 2 linhas de milho (2,0 X 0,65 X 0,70)
5
entre as ﬁleiras duplas de mandioca
(0,50 m entre linhas)
T7
7
Fileira dupla de mandioca + 2 linhas de milho (2,0 X 0,65 X 0,70)
entre as ﬁleiras duplas de mandioca
(0,50 m entre linhas)
O plantio do milho foi realizado 07/02/2013e como adubação foi utilizada uma dosagem de 350 Kg ha-1de NPK
na formulação 5:25:15. Para o plantio utilizou-se o milho híbrido duplo TAURUS que é uma variedade precoce e o tipo
do grão é semi-duro apresentando a cor avermelhado é indicado para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,a
semeadura foi realizada manualmente colocando-se 30 sementes por linha de 3,6 m,plantado à profundidade de 5 cm,
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com mais de 10 sementes por metro linear. Aos15 dias de emergência das plantas foi realizado o desbaste, mantendose os tratamentos T1, T3 e T6 com 5 plantas por metros linear, oT5 manteve-se com 3 plantas por metros linear e o
T7 manteve-se com 7 plantas por metro linear e T2, T4 não apresenta nenhuma planta, constituindo as testemunhas,
conforme demonstrado na tabela1.
A adubação de cobertura com Nitrogênio para a cultura da mandioca foi feita 60 dias após o plantio, sendo
utilizada uma dosagem de 160 kg ha-1de de nitrogênio na forma de sulfato de amônia. A adubação de cobertura para o
milho foi realizada 25 dias após a emergência das plantas, no dia 01/03/2013, utilizandose 60 kg ha1 de nitrogênio na
forma de sulfato de amônia.
O controle de plantas daninhas foi realizado com capinas manuais a cada 15 dias até os 90 dias após a semeadura
e as pragas do milho Spodoptera frugiperda (lagarta-do-cartucho) foram controladas com defensivo recomendado
para o controle da praga,realizando apenas uma aplicação aos 53 dias após o plantio.
A colheita do milho foi realizada manualmente quando as espigas das plantas atingiram o ponto de maturação,
o que se deu no dia03/07/2013, o que equivale há 114 dias após a semeadura. Logo após a colheita as seguintes
características foram avaliadas na área útil de cada parcela: Estande ﬁnal (EF) avaliando o número de plantas na
parcela, Altura média das plantas (AP) medidas em metros ao nível do solo à inserção da folha bandeira, Altura
das espigas (AE) medidas em metros, logo após o pendoamento, do nível do solo até à inserção da espiga superior
no colmo, Peso de grãos (PG), Comprimento das espigas (CE), número de espigas empalhadas (NEE) e Diâmetro
das espigas (DE) foram medidos em cm, na região mediana entre dez espigas da parcela.
Para a cultura da mandioca foram realizados, no dia 21/05/2013, os Descritores Agronômicos como: Estande ﬁnal
(EF) sendo avaliado o número de plantas na área útil da parcela, diâmetro médio do caule (DC) medido em centímetro
obtido a 50 cm da superfície do solo, em cinco plantas tomadas ao acaso na área útil da parcela, altura média da planta
(AP) medida em centímetros a partir do nível do solo até a extremidade mais alta da planta, obtida em cinco plantas
tomadas ao acaso na área útil da parcela e altura média da primeira ramiﬁcação (APR) medida em centímetros a partir
do nível do solo até a primeira ramiﬁcação, obtida em cinco plantas tomadas ao acaso na área útil da parcela.
Os resultados obtidos foram submetidos às análises de variância e a diferença entre as médias, foi determinada
usando o teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o Programa Sisvar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Devido as escassez de dados botânicos sobre inúmeros acessos brasileiros de mandioca veriﬁca-se necessidade
de reunir informações sobre dados morfológicos e agronômicos, visando melhor conhecimento das variedades. Para
este trabalho, então, foram realizadas, conforme demonstra a tabela 2, avaliações das características morfológicas
da variedade utilizada no experimento. Entende-se por descritores morfológicos, toda característica que permite
identiﬁcar e diferenciar facilmente os acessos no campo (Fukuda e Guevara, 1998).
De acordo com Archangelo et al. (2006), no Norte do país e, em especial no Estado do Tocantins, onde predomina
a ocupação de pequenos produtores que utilizam principalmente mão de obra familiar, a carência de informações
sobre a cultura da mandioca é enorme, necessitando, portanto, da realização de estudos de caracterização botânicaagronônica da diversidade genética da mandioca cultivada, haja vista que dos 1.472 acessos relacionados no Catálogo
de Germoplasma de Mandioca, publicado pela EMBRAPA (FUKUDA et al., 1997), não se encontra nenhum genótipo
proveniente do Estado do Tocantins.
Tabela 2- Caracterização morfológica da variedade de mandioca Cacau Amarela usando a metodologia segundo Fukuda
e Guevara (1998).
Características Morfológica

Variedade: Cacau Amarela

Cor externa do Caule

prateado

Córtex Caule

Verde claro

Folha Apical

Verde roxeada

Pecíolo

Vermelho

Pubescência do broto apical

Ausente

Folha Desenvolvida

Verde escuro

Nº de lóbulos

07

Comprimento da ﬁlotaxia

Longo

Comprimento do lóbulo

15 cm
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Largura do lóbulo

05 cm

Comprimento do pecíolo

28 cm

Posição do pecíolo

Horizontal

Ramos Terminais

roxo

Hábito de Crescimento

Reto

Tipo de Planta

Compacta

Nervura

Verde Avermelhado

Proeminência das Cicatrizes

Proeminente

Morfologia do Lóbulo

Elíptica lanceolada

Sinuosidade do Lóbulo

Liso

Hábito de Ramiﬁcação

Tricotômico

Florescimento

ausente

Os valores médios das características avaliadas na cultura da mandioca, estande ﬁnal (EF), diâmetro do caule
(DC), altura das plantas (AP) e altura da primeira ramiﬁcação (APR), encontram-se na Tabela 3.
Tabela 3- Médias dos valores de estande final (EF), diâmetro do caule (DC), altura da planta (AP) e altura da
primeira ramiﬁcação (APR)do cultivar de mandioca. Palmas-TO, 2013.
Tratamentos

EF
ha-1
12916,58a
13333,33a
10333,33a
12000,00a
12000,00a
11999,99a
12097,21
15,10

02
03
04
05
06
07
média
CV(%)

DC
cm
1,45a
1,51a
1,51a
1,60a
1,58a
1,61a
1,54
08,72

AP
cm
127,90b
147,55ab
128,20ab
151,85a
144,15ab
158,20a
142,97
6,99

APR
cm
66,20b
90,10a
75,30ab
78,45ab
73,65ab
88,00ab
78,61
12,52

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem signiﬁcativamente a 5% de probabilidade pelo teste Tukey. T2 - Fileiras simples de
mandioca (monocultivo); T3 - Fileira simples de mandioca + 1 linha de milho entre as ﬁleiras de mandioca; T4- Fileiras duplas de mandioca em
monocultivo;T5 - Fileira dupla de mandioca + 2 linha de milho com densidade de 3 plantas por metros linear entre as ﬁleiras duplas de mandioca;
T6 - Fileira dupla de mandioca + 2 linhas de milho com densidade de 5 plantas por metros linear entre as ﬁleiras duplas de mandioca; T7 - Fileira
dupla de mandioca + 2 linhas de milho com densidade de 7 plantas por metros linear entre as ﬁleiras duplas de mandioca.

Considerando as avaliações realizadas na cultura da mandiocaobserva-se que houve diferença signiﬁcativa para
AP, APR, enquanto que parao DC não houve diferença signiﬁcativa. Observa-se que para AP e APR quando cultivadas
em ﬁleiras simples e ﬁleiras duplas de mandioca em consórcio com a cultura do milho observou-se maiores alturas
das plantas de mandioca, isto pode ser explicado quando cultivam milho com a cultura da mandioca, pois a mandioca
tende a estiolar e desenvolvendo-se mais em altura em busca de luminosidade.
Os valores médios das características para a cultura do milho, como estande ﬁnal (EF), altura média das plantas
(AP), altura das espigas (AE), peso das espigas(PE), comprimento das espigas (CE) , diâmetro das espigas (DE) e peso
das espigas (PE) encontram-se naTabela 4.
Tabela 4- Médias dos valores de estande final (EF), altura da planta (AP) altura da espiga (AE)comprimentode espigas
(CE) diâmetro de espigas (DE), peso de grãos (PG)e número de espigas empalhadas (NEE)da cultura do milho.PalmasTO, 2013.
Tratamentos

EF
ha-1

AP
cm

AE
cm

CE
cm

DE
cm

PG
Kg ha-1

NEE
ha-1

01

41293,18 a

139,45a

63,40a

13,38b

3,80a

2121.21 a

30776.51a

03

34545,45a

153,2a

69,95a

16,85a

4,07a

2604.54 a

25454.47 a

05

24808,27 a

149,05a

71,20a

14,34ab

4,07a

1653.55 a

15734.26 a

06

26515,15 a

145,05a

67,80a

14,18b

4,03a

1548.95 a

17482.51 a

439

07

39044,29 a

150,20a

65,30a

14,30ab

4,04a

2014.86 a

26223.77 a

média

33241,27

147,39

67,53

14,61

4,00

1988.62

23134.30

CV%

35.26

8.13

11.41

7.24

7.25

50.30

48.09

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem signiﬁcativamente a 5% de probabilidade pelo teste Tukey. T1 - Fileiras simples de milho
(monocultivo); T3 - Fileira simples de mandioca + 1 linha de milho entre as ﬁleiras de mandioca; T5 - Fileira dupla de mandioca + 2 linha de
milho com densidade de 3 plantas por metros linear entre as ﬁleiras duplas de mandioca; T6 - Fileira dupla de mandioca + 2 linhas de milho com
densidade de 5 plantas por metros linear entre as ﬁleiras duplas de mandioca; T7 - Fileira dupla de mandioca + 2 linhas de milho com densidade
de 7 plantas por metros linear entre as ﬁleiras duplas de mandioca.

Foi observado que para o EF, AP, DE, AE, PG e NEE não houve diferença signiﬁcativa a 5% de probabilidade pelo
teste de Tukey e que ocorreu diferença signiﬁcativa apenas para o CE.
Santos et a l. (2005), avaliando dez cultivares comerciais de milho produzidos organicamente, analisando
as correlações entre as características da espigas de milho no estádio verde, observaram que nove dos cultivares
apresentou valores médios de comprimento de espiga estatisticamente semelhantes entre si e acima de 15 cm e
quanto ao diâmetro de espiga também não houve diferença estatística.
Entretanto, Pereira ﬁalho et al. (1998), avaliando sete cultivares de milho, efeitos de espaçamentos, densidades
de plantas e épocas de semeadura sobre o rendimento de espigas verdes, observaram que o cultivar AG 1051
apresentou maior comprimento médio de espigas (18,21 cm) e o BR 106 e PL 6880 os menores (16,71 e 16,46cm),
enquanto que o diâmetro de espiga foi inﬂuenciado apenas nos cultivares BR 106 e HS 205, com os valores de 4,90 e
4,97 cm, respectivamente. Os autores veriﬁcaram ainda que, com relação ao porte, o híbrido PL 6880 foi o único que
apresentou valor estatístico diferente das outros cultivares, que não diferiram entre si.

CONCLUSÕES
Os tratamentos consorciados de milho com a mandioca, tanto em ﬁleira simples quanto em ﬁleira dupla de
mandioca, com diferentes densidades de milho, nãoforam observado diferença signiﬁcativa na produtividade de milho.
Os tratamentos em ﬁleiras simples e duplas de mandioca em consórcio observaram-se maiores alturas.
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INTRODUÇÃO
A distribuição temporal e espacial das chuvas é uma característica regional muito importante, isso porque as
quantidades relativas de precipitação pluviométrica, em seu regime sazonal ou diário e as proporções de chuvas
individuais, são algumas das características que atingem direta ou indiretamente a sociedade, a economia e o meio
ambiente (Britto et al., 2006).
As rápidas e bruscas mudanças nas condições climáticas de determinadas regiões do globo têm deixado
especialistas e produtores rurais preocupados com o planejamento agrícola. A precipitação pluviométrica está entre os
elementos meteorológicos mais importantes e inﬂuentes nas condições ambientais, principalmente para a agricultura,
pois isso afeta diretamente o desenvolvimento das culturas agrícolas e a produção ﬁnal (Dallacort et al., 2008). A
precipitação é a variável meteorológica que atua exatamente no balaço hídrico de uma região tanto em quantidade
quanto em duração e tempo de ocorrência, podendo-se por meio dela estabelecer o excesso ou escassez de chuvas de
uma determinada região (Silva et al., 2003).
O Tocantins, estado mais novo da federação, é conhecido como uma terra nova, de novas possibilidades e
oportunidades, atrativa para migrantes e favoráveis ao aporte de novos investimentos com uma série de incentivos
ﬁscais: a economia tocantinense está assentada em um agressivo modelo expansionista de agroexportações: cerca
de 89% de sua pauta de exportação é soja em grão, cerca de 10% é carne bovina e 1% outros, revelando sua forte
inclinação agropecuária. Devendo assim frisar a inﬂuência da precipitação pluviométrica como reguladora da produção
agropecuária do Estado.
Segundo Cruz et al. (2004), ao ter conhecimento das características pluviométricas de uma região, tem-se em
mãos um conjunto de instrumentos essenciais para um bom planejamento e gerenciamento da atividade agrícola.
Assim, ao iniciar o planejamento dos sistemas de produção, é necessário conhecer a atuação dos elementos climáticos
em cada localidade, principalmente do regime pluviométrico. O acesso às informações relacionadas com as variáveis
climáticas pode ajudar na tomada de decisão pelos produtores e proﬁssionais da agricultura. Segundo Gomes et al.
(2004), vários estudos apontam que a deﬁnição das épocas de plantio por meio da análise da quantidade e distribuição
pluvial pode inﬂuenciar para minimizar o risco de carência hídrica das culturas.
Tanto para o hemisfério Sul como para o Norte, na região próxima à linha do Equador entre os trópicos de
Capricórnio e os de Câncer, a precipitação pluvial é um dos principais elementos meteorológicos que está exatamente
relacionado ao desenvolvimento da ﬂora e da fauna e principalmente ao rendimento das plantas cultivadas (Carvalho
et al., 2009).
O clima do Estado do Tocantins é tropical semi-úmido, controlado pelas massas de ar Equatorial Continental
e Polar Atlântica. A massa equatorial, apesar de continental é uma massa úmida, como motivo da presença de
rios caudalosos e da intensa transpiração da massa vegetal da Amazônia, região que provoca chuvas abundantes e
diárias, principalmente no verão e no outono (Monteiro, 1968). Os meses de outubro a maio são responsáveis por
aproximadamente 90% de toda precipitação anual do estado.
O período chuvoso da região coincide com a época em que a massa de ar equatorial continental atua. Sua
atuação se dá especialmente durante a primavera-verão, quando se tem sua atração para o interior do continente
no sentido noroeste para sudeste, ou ainda para leste-sudeste, em decorrência dos recuos sofridos pela massa polar
atlântica (Monteiro, 1968).
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MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
A área de estudo abrangeu o território do Estado do Tocantins e estados circunvizinhos, localizado na Região
Norte do Brasil, entre as latitudes S 5º 10´ 06´´ (Extremo Norte: Rio Tocantins - Divisa TO/MA), S 13 º 27´ 59´´ (Extremo
Sul: Serra das Traíras ou das Palmas - Divisa TO/GO), longitudes W.Gr 45º 41´ 46´´ (Extremo Leste: APA Serra da Tabatinga
- Divisa TO/PI/BA) e W.Gr 50º 44´ 33´´ (Extremo Oeste: Rio Araguaia - Divisa TO/MT), abrangendo uma superfície de
277.620 Km², que representa cerca de 3,3% do território nacional e 7,2% da Região Norte.
O clima predominante é Aw, segundo classiﬁcação de Köppen. O índice pluviométrico apresenta precipitação
mínima anual de 1200 mm e média máxima de 1700 mm. A temperatura média mínima anual é de 23° C, e a média
máxima de 26°C, a umidade relativa varia entre uma média mínima anual de 65 % e média máxima de 75% (PRODIAT,
1982).
Para ﬁns da análise espacial dos resultados, considerou-se a divisão do estado do Tocantins em microrregiões
geográﬁcas segundo o Instituto brasileiro de geograﬁa e estatística IBGE (Figura 1).

FIGURA - 1 Microrregiões geográﬁcas do estado do Tocantins segundo divisão do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística (IBGE).

Dados Meteorológicos
Foram utilizados dados de precipitação totais diários de 33 estações pluviométricas e meteorológicas distribuídas
e localizadas no Estado do Tocantins conforme apresentado na Tabela 1, coletados junto ao Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET) e à rede pluviométrica da Agência Nacional de Águas – ANA, durante o período compreendido
entre 1976 a 2009.
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TABELA 1. Identiﬁcação das estações meteorológicas (rede Hidrométrica - ANA) e INMET utilizadas no Estado do Tocantins,
suas coordenadas e localização por microrregiões em décimos de graus.

MICRORREGIÃO
ARAGUAÍNA
BICO DO PAPAGAIO

DIANÓPOLIS

GURUPI

MIRACEMA DO TO

PORTO NACIONAL

RIO FORMOSO

JALAPÃO

ESTAÇÃO
82659
1247002
548000
849002
642000
1147000
1246001
1247000
1146000
1147001
1147003
1148000
83235
1249000
1149000
1149001
9480001
1248003
1248001
1149002
848002
1047001
1249001
642001
1048005
82863
83064
1047002
1048000
1048001
1046001
1246000
648002

MUNICÍPIO
Araguaína
Babaçulândia
Araguatins
Angico
Tocantinópolis
Almas
Aurora do TO
Conceição do TO
Dianópolis
Natividade
Porto Alegre do TO
São Valério de Natividade
Taguatinga
Alvorada
Brejinho de Nazaré
Cariri do Tocantins
Figueirópolis
Palmeirópolis
Peixe
Caseara
Colmeia
Dois Irmãos do Tocantins
Aparecida do Rio Negro
Lajeado
Palmas
Pedro Afonso
Porto Nacional
Cristalândia
Fátima
Paraíso do Tocantins
Mateiros
Ponte Alta do Bom Jesus
Lizarda

LAT (°)
-7.20
-12.42
-5.34
-8.49
-6.17
-11.57
-12.71
-12.21
-11.62
-11.69
-11.14
-11,53
-12,4
-12.48
-11.35
-11.80
-9.18
-13.04
-12.39
-11.73
-8.34
-9.96
-12.92
-6.50
-10,31
-8,96
-10,71
-10.78
-10.76
-10.16
-10.32
-12.09
-6.40

LONG (°)
-48.20
-47.19
-48.12
-45.33
-47.23
-47.17
-46.40
-47.29
-48.48
-47.72
-48.57
-48,29
-46,41
-49.12
-49.26
-49.52
-47.55
-48.49
-48.71
-49.13
-48.41
-47.67
-49.82
-47.58
-48,15
-48,18
-48,41
-47.80
-48.90
-48.53
-46.22
-46.47
-48.28

Determinação de regiões homogêneas
Foi utilizado como critério o teste de “Run test” proposto por Thom (1966) que teve como objetivo utilizar
apenas estações pluviométricas homogêneas, ou seja, estações com maior conﬁabilidade de dados de suas respectivas
séries trabalhadas.
A referida metodologia consistiu na contagem do número de ocorrências de valores observados, no caso, totais
anuais de precipitação de anos sem falhas, situados acima e abaixo da mediana, testando o resultado da contagem
mediante o uso de uma tabela de distribuição.

Estimativa Início do Período Chuvoso (IPC), Duração do Período Chuvoso (DPC) e
Final do Período Chuvoso (FPC)
Os cálculos do IPC e FPC foram determinados através de um programa da linguagem VBA (Visual Basic for
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Application) no ambiente Excel.
A partir dos totais diários pluviométricos foram determinadas as datas de início e ﬁnal do período chuvoso (IPC
e FPC, respectivamente), adotadas conforme proposto por Sansigolo (1989).
Como critério, o seu início IPC, foi à primeira data, após 1º de setembro, que onde seja observada uma quantidade
mínima de 20 mm de chuva totalizada em um ou dois dias seguidos, apresentando nos próximos 30 dias, pelo menos
um dia de chuva em cada período de 10 dias.
Para o cálculo do FPC foi utilizado como critério, o primeiro dia de um período seco com pelo menos 15 dias de
duração que termine depois do dia 15 de março.
O início do período chuvoso (IPC) ﬁcou condicionado aos seguintes requisitos: até 1º (primeiro) de abril, foi
considerado “não satisfeito”; a precipitação mínima para ser considerado como dia chuvoso foi de 1,0 mm.

Interpolação matemática pelo método Topo toRaster
A função Topo toRaster é um método de interpolação baseado no programa ANUDEM desenvolvido por
Hutschinson, que foi especiﬁcamente feito para a criação de Modelos de Elevação Digital (DEM) hidrologicamente
corretos.
O programa interpola os dados de elevação em uma grade regular, de modo iterativo, gerando grades
sucessivamente menores, minimizando a soma de uma de penalização de rugosidade (roughnesspenalty) e a soma
dos quadrados dos resíduos (diferenças das elevações medidas e calculadas pela função).
Cada elevação em um determinado local é dada por (Hutchinsonet al., 2009):
zᵢ=f(xᵢ,yᵢ)+wᵢєᵢ
(1)
em que, f(x,y) é a função de interpolação, deﬁnida por uma função B-spline, cada wi é umaconstante positiva
que representa o erro de discretização do ponto i e cada εi é uma amostra de uma variável aleatória de média zero e
desvio padrão igual a um. Assumindo que cada ponto está localizado aleatoriamente dentro da célula do modelo, a
constante wi é deﬁnida por:
wᵢ=hsᵢ / √12
(2)

(3)
em que, h é o espaçamento da grade; si é a medida de inclinação da célula da grade associada com o ponto
(xi,yi). A função f(x,y) é então estimada resolvendo uma aproximação na grade regular via método das diferenças
ﬁnitas que minimiza a somatória. A constante wi varia com cada iteração, em uma característica adaptativa local
(locallyadaptivefeature), já que a cada iteração do programa um novo valor de inclinação (si) é disponibilizado para
cada célula da grade conforme o método iterativo avança.
No programa foi utilizado o método multi-grid simples para minimizar a equação em resoluções cada vez
melhores, começando de uma grade inicial larga até uma grade que tivesse resolução deﬁnida pelo usuário, respeitando
restrições que garantisse uma estrutura de drenagem conectada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Das 33 estações pluviométricas e meteorológicas coletadas junto ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)
e à rede pluviométrica da Agência Nacional de Águas (ANA) 31 estações foram analisadas, pois com base nos resultados
obtidos com o “Run test” proposto por Thom (1966), duas estações meteorológicas não foram utilizadas para o calculo
do Índice Precipitação Padronizada (SPI - Standardized Precipitation Index), permitindo assim a utilização apenas das
estações pluviométricas homogêneas, ou seja, estações com uma maior conﬁabilidade de dados de precipitação para
as suas respectivas séries históricas. As estações retiradas dos cálculos do SPI foram: Faz. Lobeira – Município de São
Valério da Natividade (1148000) com série histórica de 1970-2009 (Na=20) e valor de oscilações de run’s igual a 14; e
Porto Alegre no município de Porto Alegre do Tocantins (1147003) com série histórica de 1975-2009 (Na=17) e valor
de oscilações de run’s igual a 12.
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Análise do Início do Período Chuvoso (IPC) e Duração do Período Chuvoso (DPC) das
microrregiões estado do Tocantins
Araguaína

Os valores do IPC para a microrregião de Araguaína foi composto por base na média dos dados das estações
pluviométricas dos municípios de Araguaína e Babaçulândia.
Na Figura 2 encontram-se representadas as médias históricas do IPC, determinado a partir da metodologia
proposta por Sansigolo (1989). Veriﬁca-se uma maior ocorrência de início das chuvas foi no mês de setembro, para a
série histórica da Microrregião de Araguaína, com 17 ocorrências, variando entre o dia 20 e 30 do mês de setembro.

Figura 2. Média do Início do Período Chuvoso (IPC) em dias julianos durante o período compreendido entre 1976
a 2009, da microrregião de Araguaína.
Na Figura 3 veriﬁca-se a evolução temporal do DPC, em que a quantidade de dias com ocorrências de precipitação
pluviométrica são contados entre os meses de setembro a abril. Para a microrregião de Araguaína os dias com chuvas
variaram de 81 dias em 2004/2005 a 124 dias em 1996/1997.

Figura 3. Média da Duração do Período Chuvoso durante o período compreendido entre 1976 a 2009, da
microrregião de Araguaína.

Bico do Papagaio

Os valores do IPC para a microrregião do Bico do Papagaio representam as médias dos dados das estações
pluviométricas dos municípios de Araguatins, Angico e Tocantinópolis.
Na Figura 4 encontram-se representadas as médias históricas do IPC e sua evolução temporal, de 1976 a 2009.
Em que o IPC mais precoce foi em setembro no ano de 1983/1984. E ano em que mais tardo a chuva foi com 312 dias
julianos, ou seja, no dia 08 de novembro de 2008, para a microrregião do Bico do Papagaio.
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Figura 04. Média do Início do Período Chuvoso (IPC) em dias julianos durante o período compreendido entre 1976 a
2009, da microrregião do Bico do Papagaio.
Na Figura 5 veriﬁca-se a evolução temporal do DPC, em que a quantidade de dias com ocorrências de precipitação
pluviométrica são contados entre os meses de setembro a abril. Para a microrregião do Bico do Papagaio apresentaramse índices pluviométricos variando entre 78 a 112 e 1991/92 e 1990/00, respectivamente.

Figura 05. Média da Duração do Período Chuvoso durante o período compreendido entre 1976 a 2009, da
microrregião do Bico do Papagaio.

Dianópolis

Os valores do IPC para a microrregião de Dianópolis representam as médias dos dados das estações pluviométricas
dos municípios de Almas, Aurora do Tocantins, Conceição do Tocantins, Dianópolis, Natividade e Taguatinga.
Na Figura 6 encontram-se representadas as médias históricas do IPC de 1976 a 2009, exibindo em dias julianos
quando se iniciou a chuva. Em que o IPC mais precoce foi no ano de 1979/80 com 247 dias julianos. E 2000/01 foi o ano
que mais demorou apresentar índices pluviométricos.

Figura 06. Média do Início do Período Chuvoso (IPC) em dias julianos durante o período compreendido entre 1976 a
2009, da microrregião de Dianópolis.
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Na Figura 7 veriﬁca-se a evolução temporal do DPC, em que a quantidade de dias com ocorrências de precipitação
pluviométrica são contados entre os meses de setembro a abril. Para a microrregião do Bico do Papagaio apresentaramse índices pluviométricos variando entre 63 a 123 e 1977/78 e 1996/97, respectivamente.

Figura 07. Média da Duração do Período Chuvoso durante o período compreendido entre 1976 a 2009, da
microrregião de Dianópolis.

Gurupi

Os valores do IPC para a microrregião de Gurupi foi composto por base na média dos dados das estações
pluviométricas dos municípios de Alvorada, Brejinho de Nazaré, Cariri do Tocantins, Figueirópolis, Palmeirópolis e
Peixe.
Na Figura 8 encontram-se representadas as médias históricas do IPC, determinado a partir da metodologia
proposta por Sansigolo (1989). Veriﬁca-se que a maior ocorrência de início das chuvas foi no mês de outubro, para a
série histórica da Microrregião de Gurupi, com 23 ocorrências, variando entre o dia 01 e 30 do mês de outubro.

Figura 8. Média do Início do Período Chuvoso (IPC) em dias julianos durante o período compreendido entre 1976 a
2009, da microrregião de Gurupi.

Na Figura 9 veriﬁca-se a evolução temporal do DPC, em que a quantidade de dias com ocorrências de precipitação
pluviométrica são contados entre os meses de setembro a abril. Para a microrregião de Gurupi os dias com chuvas
variaram de 81 dias em 2004/2005 a 124 dias em 1996/1997.
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Figura 9. Média da Duração do Período Chuvoso durante o período compreendido entre 1976 a 2009, da microrregião
de Gurupi.

Miracema do Tocantins

Os valores do IPC para a microrregião de Miracema do Tocantins representam as médias dos dados das estações
pluviométricas dos municípios de Caseara, Colmeia e Dois Irmãos do Tocantins.
Na Figura 10 encontram-se representadas as médias históricas do IPC de 1976 a 2009, exibindo em dias julianos
quando se iniciou a chuva. Em que o IPC mais precoce foi nos anos de 2000/01 e 2008/09 com 249 dias julianos,
respectivamente. E 1980/81 foi o ano que mais demorou apresentar índices pluviométricos com 315 dias julianos.

Figura 10. Média do Início do Período Chuvoso (IPC) em dias julianos durante o período compreendido entre 1976 a
2009, da microrregião de Miracema do Tocantins.
Na Figura 11 veriﬁca-se a evolução temporal do DPC, em que a quantidade de dias com ocorrências de
precipitação pluviométrica são contados entre os meses de setembro a abril. Para a microrregião de Miracema do
Tocantins apresentaram-se índices pluviométricos variando entre 83 a 114 e 2006/07 e 1990/00, respectivamente.

Figura 11. Média da Duração do Período Chuvoso durante o período compreendido entre 1976 a 2009, da
microrregião de Miracema do Tocantins.
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Porto Nacional
Os valores do IPC para a microrregião de Porto Nacional representam as médias dos dados das estações
pluviométricas dos municípios de Aparecida do Rio Negro, Lajeado, Palmas, Pedro Afonso e Porto Nacional.
Na Figura 12 encontram-se representadas as médias históricas do IPC de 1976 a 2009, exibindo em dias julianos
quando se iniciou a chuva. Em que o IPC mais precoce foi com 244 dias julianos, nos anos de 1990/91 e 1993/94. E
1981/82 foi o ano que mais aprazou apresentar índices pluviométricos.

Figura 12. Média do Início do Período Chuvoso (IPC) em dias julianos durante o período compreendido entre 1976 a
2009, da microrregião de Porto Nacional.
Na Figura 13 veriﬁca-se a evolução temporal do DPC, em que a quantidade de dias com ocorrências de
precipitação pluviométrica são contados entre os meses de setembro a abril. Para a microrregião de Porto Nacional os
dias com chuvas variaram de 46 dias em 1992/93 a 107 dias em 2001/02.

Figura 13. Média da Duração do Período Chuvoso durante o período compreendido entre 1976 a 2009, da microrregião
de Porto Nacional.

Rio Formoso

Os valores do IPC para a microrregião do Rio Formoso representam as médias dos dados das estações
pluviométricas dos municípios de Cristalândia, Fátima e Paraíso do Tocantins.
Na Figura 14 encontram-se representadas as médias históricas do IPC de 1976 a 2009, exibindo em dias julianos
quando se iniciou a chuva. Em que o IPC mais precoce foi no ano de 1987/88 com 254 dias julianos. E 2000/01 foi o ano
que mais demorou apresentar índices pluviométricos.
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Figura 14. Média do Início do Período Chuvoso (IPC) em dias julianos durante o período compreendido entre 1976 a
2009, da microrregião do Rio Formoso.
Na Figura 15 veriﬁca-se a evolução temporal do DPC, em que a quantidade de dias com ocorrências de
precipitação pluviométrica são contados entre os meses de setembro a abril. Para a microrregião do Bico do Papagaio
apresentaram-se índices pluviométricos variando entre 86 a 126 e 1997/98 e 1996/97, respectivamente.

Figura 15. Média da Duração do Período Chuvoso durante o período compreendido entre 1976 a 2009, da microrregião
de Rio Formoso.

Jalapão

Os valores do IPC para a microrregião do Jalapão foi composto por base na média dos dados das estações
pluviométricas dos municípios de Mateiros, Ponte Alta do Bom Jesus e Lizarda.
Na Figura 16 encontram-se representadas as médias históricas do IPC, determinado a partir da metodologia
proposta por Sansigolo (1989). Veriﬁca-se que a maior ocorrência de início das chuvas foi no mês de outubro, para a
série histórica da Microrregião do Jalapão, variando entre o dia 01 e 30 do mês de outubro.

Figura 16. Média do Início do Período Chuvoso (IPC) em dias julianos durante o período compreendido entre 1976 a
2009, da microrregião do Jalapão.
Na Figura 17 veriﬁca-se a evolução temporal do DPC, em que a quantidade de dias com ocorrências de precipitação
pluviométrica são contados entre os meses de setembro a abril. Para a microrregião do Jalapão os dias com chuvas
variaram de 63 dias em 1977/78 a 118 dias em 1996/1997.
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Figura 17. Média da Duração do Período Chuvoso durante o período compreendido entre 1976 a 2009, da microrregião
do Jalapão.

CONCLUSÕES
Diante dos resultados encontrados, pode-se concluir que:
- O Início do Período Chuvoso (IPC) e a Duração do Período Chuvoso (DPC) no estado do Tocantins não ocorrem de
forma homogênea em todo o território, apresentando-se variável temporal em sua intensidade para cada microrregião;
- A transformação lenta das condições dinâmicas da atmosfera pode inﬂuenciar na diferenciação do IPC e DPC
em anos onde não se estabeleceram fenômenos de escala global como, por exemplo, os fenômenos El Niño e La Ninã;
- O estudo da distribuição sazonal das chuvas no Tocantins mostra que o período chuvoso se estende de setembro
a abril e o período seco entre maio e setembro;
- A divisão e geração de valores do IPC e DPC por microrregião tornam-se útil e auxilia no planejamento
e zoneamento no estado do Tocantins, visando melhorar o aproveitamento dos recursos naturais em vista ao uso
sustentável;
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INTRODUÇÃO
A evolução e o uso de novas tecnologias está cada vez mais presente em todos os aspectos do cotidiano.
Na educação não é diferente. Vive-se um momento, no qual se faz o que é necessário para favorecer o trabalho do
educador com a ﬁxação da atenção do estudante, sem que com isso se deixe de considerar o processo de ensino/
aprendizagem existente nesta relação (ZANELA, 2007).
A incorporação de aplicativos como ferramenta educacional gera reações diferentes no âmbito escolar. De
um lado, pesquisadores conservadores acreditam que modiﬁcar a forma de ministrar suas aulas com introdução
de qualquer ferramenta, por meio de uma maquina desumaniza o ensino e empobrece a ideia inicial da troca de
conhecimento entre aluno e professor. Por outro lado, existem os que aceitam e apostam que essas ferramentas
podem ser a solução para vários dos problemas educacionais, visto que são muitas as perspectivas a serem exploradas
dentro deste novo contexto (BELLONI, 1997).
As ferramentas educacionais, por si só, não resolvem os transtornos presentes na educação hoje, pois os
problemas rotineiros nas escolas são deﬁciências políticas cultivadas a longo prazo. Se veriﬁca que atualmente
computador está inserido em sala de aula como uma experiência bem sucedida, devido a características produtivas
que fazem com que o interesse do aluno aumente (ZANELA, 2007).
Para o estudante o computador é objeto valoroso que prende a atenção e aumenta sua criatividade. Na
ﬁgura do educador, levar em conta meramente essa ideia sobre a maquina poderia se deduzir que a admissão dos
computadores nas aulas limitaria seu potencial a somente ‘aprender sobre o computador’ e não ‘por meio’ dele. Com
isso estaria se desprezando uma quantidade de recursos signiﬁcativos que esse instrumento pode oferecer de forma
oportuna (PAIVA, 2008).
Segundo Valente (1993), as tecnologias precisam signiﬁcar para o professor muito mais do que um recurso
didático, elas devem ser vistas como instrumentos metodológicos ou ferramentas educacionais.
Ao observar o ensino e aprendizagem da língua inglesa nas escolas publicas, percebe-se o avanço e empenho
que se faz para que o jovem atinja no ensino médio um mínimo de embasamento teórico desse idioma. O material
didático oferecido, composto por recursos diversos como, por exemplo, CD de áudio, permite aulas mais interessante,
uma vez que atividades baseadas na antiga metodologia de se ensinar inglês com a fórmula escrevendo/traduzindo
já se demonstra ultrapassada. A inserção de recursos de áudio e vídeo nas aulas passou de mera diversiﬁcação para
necessidade real, pois o idioma deve ser lido, falado, interpretado e compreendido com segurança.
Na sala de aula, Stiubiener (2001) defende que o recurso auditivo torna-se uma mídia rica e envolvente. Este,
por sua vez, pode ser usada em aplicações diversas como o fato básico de manter a atenção do estudante, bem como
para apresentar conceitos, chamar a atenção para assuntos especíﬁcos e motivar, tornando o ambiente educacional
favorável ao processo de aprendizagem.
Falar e compreender o inglês consiste em uma exigência que muitas vezes deixa o aluno apreensivo ou ansioso
por saber que o domínio da língua propicia a propagação do conhecimento e amplia a capacidade de comunicação,
alavanca o desenvolvimento pessoal e cultural das pessoas e ainda permite um diferencial na competitividade pela
busca de vagas no mercado de trabalho (PAIVA, 2008).
Deixar as aulas mais atrativas e convidativas para os alunos consiste em um grande desaﬁo para educadores e
ao pensar no ensino de línguas estrangeiras essa pratica passa a ser fundamental, pois possibilita o desenvolvimento
cognitivo do aluno e o seu engajamento no processo educativo de construção do próprio conhecimento. Nessa
perspectiva, o ensino da língua inglesa precisa fundamentar-se em alternativas metodológicas que proporcionem a
realização de atividades atraentes, dinâmicas que desaﬁem os alunos a pesquisarem e a interagirem cada vez mais com
o idioma (ZARDINI, 2009).
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Pesquisas apontam que jogos interativos favorecem em vários aspecto a rotina do aluno, já que as possibilidades
de acesso a conteúdos diversos ﬁcam mais fáceis e simples, além do fato, de que jovens e crianças estão naturalmente
familiarizados com aplicativos e jogos presentes nos mais diversos dispositivos, como celulares, tablet’s dentre outros
(ZARDINI, 2009).
Jogos educacionais se tornaram comuns nas escolas nos últimos anos e neste contexto se encontram jogos
que vão desde a educação maternal ate a formação do aluno no nível superior. A inserção desses jogos em forma de
aplicativos eletrônicos feito especialmente para uma disciplina, torna a atividade mais interessante e interativa.
Diversas são as iniciativas para introdução de aplicativos educacionais no Brasil e no mundo, sendo considerados
objetos de aprendizado. Algumas atitudes por parte do governo e instituições, empenhadas no desenvolvimento e
ampliação da utilização destas plataformas computacionais, surgiram por meio de investimentos e desenvolvimento
de projetos como o UCA (UCA, 2013).
Um dos projetos que chama a atenção com um bom nível de resultado no Brasil é o de inclusão digital, no
qual busca garantir que todo aluno tenha direito de navegar na internet e fazer pesquisas utilizando todos os meios de
busca oferecidos pela mídia, preparando os jovens e crianças para o futuro inserido em ferramentas computacionais.
A escola passa por um período de adaptação constante tanto para alunos quanto para educadores, já que
acompanhar o avanço tecnológico e adaptar-se as novas tecnologias e ferramentas educacionais é um processo
complexo e que depende de esforços culminados dos diversos atores do processo.
O projeto Um Computador por Aluno (UCA) assim como o de inclusão digital, consiste em uma iniciativa do
Governo Federal que contribui para esse momento de transformação de paradigmas, no que se refere ao uso de
tecnologias nas escolas (UCA, 2013).
O objetivo do projeto UCA é fazer com que os alunos estejam conectados ao mundo digital, com a utilização
de ferramentas disponíveis no dispositivo com o incremento nas aulas, tornando-as mais interativas o que pode vir a
favorece professor e aluno no processo de ensino-aprendizagem. A iniciativa tem ganho adeptos desde sua concepção,
mesmo que prejudicada por diversos problemas existentes que vão desde a distribuição dos computadores (UCA,
2013).
Vários problemas podem ser apresentados e que comprometem e limitam as máquinas do projeto, podem ser
elencados a falta de conectividade com a internet ou mesmo a baixa capacidade dos aparelhos para executar aplicativos
comuns que em dispositivos comerciais, como notebooks ou celulares seriam simples, isso devido à conﬁguração de
baixo potencial de processamento e memória dos laptops distribuídos.
Com pretensão de produzir e consequentemente atenuar problemas como os citados acima, o Projeto de
Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos Educacionais para o PROUCA, do qual o presente trabalho faz parte, tem por
objetivo melhorar o uso dos laptops com o desenvolvimento de ferramentas em forma de aplicativos educacionais,
principalmente com a criação de jogos que auxiliem a professores e alunos no processo desenvolvido em sala de aula.
Nessa etapa ﬁnal do projeto foi desenvolvido um trabalho mais avançado para auxilio e complemento das
atividades de iniciação da língua inglesa em sala de aula, que inclui áudio para pronuncia e escrita, de modo a atender
à questões temporais, de raciocínio e feedback.
Para tanto, foram aplicados testes em sala de aula para testar a utilização da ferramenta, com a avaliação de
professores de inglês, bem como da coordenação do projeto UCA da Escola, coordenação pedagógica e coordenação
de multimeios da Escola Estadual Novo Horizonte e apoio da Escola Estadual Dom Alano. Este processo constitui
de resultado importante devido a parcerias ﬁrmadas entre a Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS) para o
desenvolvimento do projeto e as escolas públicas do Estado. Os resultados obtidos pelo trabalho serão apresentados
nas próximas seções.

MATERIAL E METODOS
Como resultado de parcerias ﬁrmadas com as instituições de ensino, Colégio Estadual Dom Alano e a Escola
Estadual Novo Horizonte, com apoio da coordenação do PROUCA e da coordenação de inglês, que se prontiﬁcaram à
contribuir com informações e disponibilizaram laptops para teste, bem como a disponibilização das turmas do 6º ano
para os respectivos testes com a ferramenta desenvolvida os testes foram realizados.
A escolha da turma foi resultado de discussão com professores sobre o objetivo real do aplicativo. Esclarecido
a ocorrência de que o aplicativo estava voltado para auxiliar as aulas de iniciação em inglês, ﬁcou estabelecido que
a melhor turma para acompanhar os testes seria o 6º ano, uma vez que na grade curricular do estado, consiste no
primeiro ano de ensino do idioma.
Apesar das diﬁculdades encontradas em inseri uma nova escola para testes no projeto, uma vez que até então
estava estabelecida a participação da Escola Estadual Dom Alano, todas as vezes que a direção ou coordenação da
Escola Estadual Novo Horizonte foi procurada para tratar do assunto, a mesma se mostrava receptiva a colaborar,
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opinar e somar com a ideia da criação da ferramenta. Durante o ano foram realizados 6 encontros com a equipe desta
escola com o objetivo de discutir sobre o andamento do projeto.
Para realização do projeto, foi necessário veriﬁcar todo o conteúdo junto à coordenação pedagógica, a ﬁm de
veriﬁcar se os requisitos levantados para o aplicativo estavam de acordo com o conteúdo desenvolvido em uma aula
cotidiana, dentro das metodologias da escola e diretrizes dos órgãos que regem a educação estadual. Tornou-se
então inevitável a intervenção dos professores de inglês, que se dispuseram em passar o plano de aula inserido na
grade curricular. Consideradas as necessidades apresentadas pelos professores envolvidos no projeto, veriﬁcou-se
a necessidade de um aplicativo interativo, no qual o aluno pudesse ouvir e interagir de forma escrita como resposta
ao que está sendo ouvindo. Ao ﬁnal do processo o professor pode obter o feedback do desempenho do aluno. Para
atender essas requisições se fez necessário atentar-se à capacidade das máquinas distribuídas para o aluno.
O primeiro modelo distribuído pelo governo nas escolas foi o CLASSMAT que possui baixo poder de processamento
diante das necessidades existentes no projeto. Esses Laptops dispõem de 512 MB de memória RAM com tela de sete
polegadas, processador gráﬁco compartilhado, apenas 1 GB de memória para armazenamento e Sistema Operacional
Metasys ClassmatePC - Linux. O mesmo ainda apresenta suporte para a tecnologia Java na versão 1.5, que é um ponto
importante a ser destacado, uma vez que todos os jogos foram desenvolvidos utilizando tal versão da linguagem, e é
uma tecnologia que possibilita a portabilidade dos jogos para demais estrutura computacionais, independentes da
estrutura dos computadores do Projeto UCA.
O segundo modelo distribuído apresentou algumas melhorias a serem observadas e consideradas no contexto do
projeto. São maquinas com 1GB de memória RAM, 4 Gb de memória de armazenamento, sistema operacional Mandriva
- Linux e suporte a Java 1.6. Apesar das vantagens sobre o primeiro modelo, o sistema Mandriva disponibilizado nas
maquinas por consistir em um sistema com recursos pré-determinados mediante as limitações da máquina tornaram
os testes nos aparelhos processo complexo pois até mesmo a utilização da linguagem Java estava comprometida.
Para um melhor aproveitamento dos equipamentos disponíveis foi realizada uma analise comparativa entre
as duas maquinas disponíveis do projeto UCA para possibilitar a elaboração de uma ferramenta adaptável para os
dois modelos, já que os equipamentos mais antigos possuem um versão mais obsoleta da linguagem Java. Desta
forma aplicativo foi desenvolvido na linguagem Java e para facilitar, utilizou-se de uma engine especíﬁca para jogos
desenvolvida no projeto do qual o trabalho faz parte.
Limitações de memória e processadores fazem com que jogos mais complexos sejam inviáveis e tornam o
desenvolvimento desaﬁante diante da necessidade de garantir os atrativos visuais e sonoros nos jogos, sendo algo
limitado nos computadores que fazem parte do projeto UCA. Ao analisar o objetivo do aplicativo desenvolvido, o áudio
com qualidade tornou-se indispensável, pois a aprendizagem do aluno deve ser levada em consideração baseada na
interpretação e entendimento da língua inglesa.
Alem dos aspectos técnicos, foi realizado pesquisa do estudo de caso para conhecer a real necessidade do aluno
e do professor em sala de aula. Para isso, inicialmente foram aplicados testes da ferramenta individualmente para a
coordenação da escola e um professor de Inglês em especíﬁco. Após a adaptação e correção de algumas falhas, o
professor preparou uma aula sobre o assunto exposto no jogo, de modo a familiarizar os alunos para os testes em
sala de aula, que foi aplicado no intuito de levantar informações para respostas de um formulário sobre a qualidade,
funcionalidade e grau de satisfação do usuário.
Diversos pontos do formulário exigiam um grau de compreensão mais trabalhado por parte dos alunos, no qual
a ﬁgura do professor como mediador foi de extrema importância o que possibilitou melhor analise dos resultados
obtidos. Para cada atividade realizada no aplicativo foi atribuída uma pontuação para demonstrar a satisfação com a
experiência individual dos participantes. Postas as considerações, os resultados obtidos são expostos a seguir.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo Frosi (2010) está sendo cada vez mais comum a aceitação de professores e educadores à introdução
de jogos como ferramenta para auxiliar no aprendizado, fazendo com que a popularização de jogos em sala de aula
aumente proporcionando aos alunos uma maneira divertida, dinâmica e interativa de aprender novos conteúdos.
A ideia do aplicativo é que dentre o conjuntos de jogos cada fase tenha uma única modalidade do assunto da
grade curricular a qual o aluno será apresentado no decorrer do ano, pois assim aumenta a liberdade do educador
frente a necessidade de acrescentar somente o que realmente for importante à sua aula. Isso, pois o jogo deve ser visto
como ferramenta de auxilio à aprendizagem, e não o objeto central da discussão. A intenção é que o aluno pratique e
apreenda o que tenha desenvolvido em sala de aula, junto ao professor, e ainda seja avaliado pelo feedback.
Inicialmente, o Colégio Estadual Dom Alano era a única escola contemplada pelo Governo Federal para a
aplicação do projeto UCA. Durante dois anos, todos os teste do projeto foram realizados somente nessa escola, que foi
a responsável por fazer diversos esforços para evolução de todas as ferramentas desenvolvidas pelo projeto ate aqui.
O Colégio Dom Alano contribuiu e ainda contribui para o projeto disponibilizando os computadores para os testes,
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bem como a participação dos responsáveis pelo PROUCA na escola e professores das respectivas disciplinas envolvidas.
No ano de 2012, o Governo Federal contemplou várias outras escolas no estado do Tocantins com o Projeto
UCA, sendo 16 só em Palmas e região. Visto essa amplitude do projeto UCA e sua maior distribuição de laptops,
buscou-se outras escolas para a participação e envolvimento com o projeto .
A imagem a seguir mostra os dois modelos que fazem parte do PROUCA, sendo que possuem características
diferente conforme descrito na seção materiais e métodos utilizados no projeto.

Figura 1. Laptops distribuídos nas escolas
Um fato que chama a atenção, uma vez que o projeto é voltado para a disciplina de inglês, é que na grade
curricular das escolas estaduais do Tocantins, o ensino da língua inglesa só se inicia no 6º ano, e na segunda etapa
do PROUCA, os equipamentos no Estado foram entregues para alunos até o 5º ano, o que diﬁcultou a participação
de outras instituições nessa fase do projeto em especíﬁco. No entanto, como procedimento interno da Escola Dom
Alano os laptops ﬁcam retidos na escola e todos os alunos tem acesso à maquina no horário das aulas, conforme
cronograma dos professores. Já nas escolas inseridas posteriormente ao projeto acontece de forma diferenciada, no
caso o equipamento é concedido para o aluno que tem a liberdade de levá-lo para casa durante todo o ano letivo,
fazendo com que os alunos do 6º ao 9º ano não tenham acesso à maquina.
Feitas tais considerações, o primeiro aspecto observado como resultado é que nitidamente os computadores
distribuídos no projeto UCA possuem baixo poder computacional o que diante das evoluções tecnológicos vividas,
torna quase inviável para a utilização com jogos educativos, ponderando que atualmente existem aparelhos de
qualidade muito superior e de fácil acesso e as próprias tecnologias de desenvolvimento de software exigem essa
maior capacidade. Esse aspecto frágil fez com que a pesquisa seguisse um rumo que acompanhasse a capacidade do
aparelho, precisando replanejar e reavaliar elementos que já haviam sido cotados anteriormente, existentes em base
de dados de projetos anteriores, gerando algumas diﬁculdades como a adequação gráﬁca e sonora suportada. Diante
das limitações existentes, a escolha da tecnologia Java foi algo natural, uma vez que consiste das poucas possibilidades
que os computadores do UCA apresentam suporte.
Dentre os requisitos levantados para o desenvolvimento do aplicativo, está o fato de que o jogo completo
deveria ter em media 500kb, pois a quantidade de memória que a maquina possui é um limitado por seu tamanho,
além de varias outras limitações como o próprio dispositivo de vídeo. Logo, exemplo especíﬁco de limitação para
desenvolvimento desse aplicativo está nas imagens em formato PNG que são de potencial limitado, o que impossibilita
o trabalho com as transparências.
Para resolver o problema com as imagens, foi empregado recursos para diminuir o tamanho do arquivo. O
primeiro passo foi modiﬁcar o formato de PNG para JPEG ou GIF, onde pode-se ganhar de 30 a 70 por cento do
tamanho em arquivo, mas no qual se perdeu totalmente as transparências e a qualidade. Por isso recorreu-se a outras
ferramentas mais soﬁsticadas para a confecção das imagens.
Uma forma de resolver a transparência do fundo da imagem no formato GIF ou JPEG foi manter todo o fundo
do aplicativo branco e usar imagens que possuem o fundo da mesma cor, o que traz a impressão de transparência.
Esse meio foi eﬁciente em alguns casos, porém em outros o mesmo processo se mostrou ineﬁciente. Para solução, foi
utilizado recurso encontrado no PowerPoint, no qual foi possível obter em imagens do formato GIF fundo transparente
e ainda ganhar mais 20 por cento de redução do tamanho em arquivo.
Algo que também impactou o projeto frente as restrições existentes e que eram necessários para a deﬁnição
do programa, o trabalho com o formato de áudio, inicialmente em mp3, no qual demonstrou ter problemas com
a gravação da fala em inglês. Os arquivos de áudio com as pronuncias em inglês inicialmente deﬁnidos em MP3,
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foram gravados no formato WAV, que apresentam possibilidades de boa qualidade, mas ainda assim ocupam espaço
consideravelmente grande em arquivo para os padrões necessários e suportados pelo UCA. No primeiro momento, a
melhor maneira de resolver o problema do espaço em disco seria mudar o formato para MID, que também é aceito na
engine, porém o formato limitava a possibilidade de sons a instrumentos, o que era totalmente incompatível com as
características do jogo, no qual trabalhou-se com pronuncias.
Após pesquisa sobre o funcionamento de formatos de áudio, foi realizado um trabalho em cada linha sonora
para alteração da posição e da frequência do áudio, ganhando com isso até 90 por cento de espaço em disco, sem que
se perdesse qualidade e a intenção da mídia mantendo o formato WAV.
Fato notório, dentre os resultados obtidos foi a avaliação do processo de desenvolvimento através dos responsáveis
pelo projeto UCA das escolas envolvidas, bem como de professores antes e durante a ﬁnalização do aplicativo, fruto das
diversas reuniões realizadas. Foram apresentadas ressalvas que demonstraram aspectos necessários de adaptações
para a melhoria do jogo, sendo que em sua maioria tais pontuações feitas foram aceitas e facilmente aplicadas ao
contexto do jogo.
As crianças experimentaram durante o processo de utilização do aplicativo uma grande necessidade de satisfazer
curiosidades de acordo com o aumento de seus conhecimentos e descobertas, conforme observado no momento em
que conseguiam mudar de fase nos modos testados. Tais acontecimentos contribuem para a construção da identidade
desses jovens como pessoa no mundo globalizado, onde poucos podem acompanhar a evolução tecnológica, bem
como a compreensão de uma língua estrangeira.
As imagens a seguir mostram momentos durante a realização de testes na Escola Estadual Novo Horizonte,
deﬁnida para os testes considerando a disponibilidade dos professores e coordenadores do projeto UCA.

Figura 2. Teste realizado após aplicação de exercícios na aula de Inglês
Como qualquer jogo eletrônico, elemento importante de avaliação e até mesmo de entretenimento dos
envolvidos, a pontuação apresentada visa auxiliar os professores no momento da avaliação dos conhecimento
internalizados. Tais aspectos foram naturais de reﬂexões anteriores, comparações já existentes de interações avaliadas
em vários jogos na base de dados dos projetos desenvolvidos pelo grupo. Isso resultou no incremento de soluções
baseadas em pontos e tempo, no qual o aluno precisa ser desaﬁado a melhorar caso seu rendimento não esteja
adequado em cada etapa proposta. A imagem a seguir mostra a tela de feedback onde o aluno não conseguiu terminar
a fase no tempo predeterminado.

Figura 3 - captura de tela do feedback no do nível fácil .
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Cada jogo proposto é uma assunto presente na grade curricular da escola e está divido em níveis fácil, médio e
difícil. Cada nível é composto por fases que aumentam o grau de diﬁculdade conforme o andamento do jogo, como
exposto a seguir:
1. Nível fácil: composto com as fases 1, 2 e 3, e o foco são palavras soltas, como substantivos. Na fase um, o
usuário vê as imagens com nome em português e compara com a tradução em inglês. Neste nível o aluno pode ate
mudar de fase sem usar o áudio caso deseje, pois tem recursos visuais que permitem essa jogabilidade. No entanto, a
ideia é que essa fase inicial funcione como um tutorial, onde a observação das imagens vai ajudar nas fases seguintes.
Na fase 2, o aluno não terá mais a tradução em português, e necessitará ouvir e comparar a imagem a tradução em
inglês. Na fase 3, o aluno não possui mais palavras em português ou inglês, no qual o único recurso disponível consiste
da imagem e áudio. A imagem utilizada neste nível é apresentada na Figura 3 a seguir.

Figura 4. Captura de tela da primeira fase do nível fácil
2. Nível médio: é composto pelas fases 4, 5 e 6, e inicia o trabalho com frases. Neste ponto do jogo o aluno ouve
a fala em inglês e realiza uma comparação com as imagens. O grau de diﬁculdade aumenta na fase 5, no qual o aluno
vai ouvir e depois escrever frases pequenas, sendo que estas frases são incrementadas na fase 6. Para constatação do
jogo é apresentada a seguir imagem do fase 6.

Figura 5 - captura de tela da primeira fase do nível intermediário .
3. Nível difícil: composto pela última fase do jogo trabalha áudio e criação de frases pelo aluno, no qual ouve
algumas palavras e depois é necessário que forme uma frase com essas palavras no contexto com o que ouviu.
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Figura 6 - captura de tela da fase do nível difícil .
Um dos pontos mais questionados entre os professores foi sobre o acompanhamento dos resultados obtidos,
isso por meio de feedback comparativo e analítico entre o que o aluno consegue responder em comparação com o
que é a resposta esperada. Assim, o educador pode avaliar o desempenho do estudante, suas diﬁculdades, mostrando
um jogo que apresenta características contribuintes como ferramenta de ensino e não como entretenimento.

Figura 7 - captura de tela do feedback no nível fácil.
O aplicativo desenvolvido visava auxiliar nas aulas de inglês, auxiliando na evolução da parte áudio/visual, bem
como o áudio/escrita. Foram realizadas pesquisas e testes para garantir que o aplicativo atendia as necessidades da
instituição de ensino. Além da equipe de coordenação pedagógica da escola composta por 5 pessoas, 3 professores de
inglês, 30 alunos participaram diretamente da pesquisa, que aconteceu em momentos diferentes nas escolas.
Os usuários que participaram do teste, mostraram grau de satisfação de 90%. Professores e coordenadores que
também opinaram na pesquisa de satisfação propuseram ideias de novos aplicativos mais interativos colocando suas
opiniões sobre a vantagem de fazer das aulas um processo mais atrativas para os alunos.
Os resultados obtidos se tornam de suma importância para ﬁnalização do projeto, já que se leva em consideração
a ação democrática que permeia o projeto, atendendo a necessidade de uma aula mais divertida para o aluno e agindo
como facilitador junto ao professor e a escola. O formulário de questões utilizado é apresentado a seguir junto com o
resultado médio das respostas obtidas dos participantes. Para tal análise foram trabalhadas duas dimensões aplicadas
a jogos educativos, logo a dimensão de aprendizagem e outra motivacional relacionada a experiência.
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Dimensões
1
Aprendizagem

2
3

Motivação

Media
de
aprovação (%)
O jogo contribuiu para sua aprendizagem no tema? 90
O jogo foi eﬁciente para aprendizagem do aluno,
100
comparando-o com outras atividades?
A experiência com o jogo contribui para o
90
desempenho na disciplina?
Perguntas

4

O design do jogo é atraente.

75

5

O conteúdo do jogo é relevante.

75

6
7

O conteúdo do jogo está conectado com outros
100
conhecimentos que já possuía.
Foi fácil entender o jogo e começar a utilizá-lo 70
como material de estudo

Tabela 1. Formulário de avaliação e resultados obtidos.

Em análise aos resultados obtidos, veriﬁcou-se que 35 pessoas responderam que o conteúdo foi relevante e
ajudou compreender melhor o tema. Esse resultado se dá pelo envolvimento de pessoas especialistas na área que
estiveram opinando em como tornar o exercício rotineiro da escola em um jogo que trouxesse as mesmas especiﬁcações
do que tem em seus livros. Prova disso está no comparativo veriﬁcando a eﬁciência do aprendizado entre se realizar
uma atividade no caderno e o mesmo exercício no computador com áudio e imagens interativas, que chegou a 100%
de aprovação.
O gráﬁco a seguir mostra o resultado geral das respostas obtidas.

Gráﬁco 1. Levantamento Geral das respostas.

Para diferenciar o resultado entre os adultos envolvidos e as crianças participantes dos testes e que responderam
à pesquisa de satisfação, foi realizado um comparativo entre os resultados, onde nota-se que pontos relevantes não
eram levados em consideração pelas crianças. Enquanto os adultos se preocupavam mais com o conteúdo e se esse
atendia à realidade da escola, as crianças se preocupavam mais se as imagens iriam se movimentar e o que fazer para
mudar de nível.
O gráﬁco mostra o resultado da pesquisa dos alunos que responderam ao questionário.
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Gráﬁco 2. Levantamento das respostas dos Alunos .

O próximo gráﬁco é o comparativo das respostas dos professores e coordenadores envolvidos no projeto e que
responderam ao questionário.

Gráﬁco 3. Levantamento das respostas dos coordenadores e Professores .

Todas as crianças que passaram por esse processo se mostraram motivadas e interessadas em chegar até a
última fase do jogo, sendo que nas atividades do caderno, muitas vezes os alunos demonstravam insatisfação ao
reclamar ao professor por atividades muito extensas. Diferentemente, no jogo, mesmo com no mínimo 7 questões tal
comportamento não era reparado.
Atrair a atenção de jovens e crianças com jogos já não é uma tarefa fácil, visto que quase todos os jogos possuem
elementos gráﬁcos bem evoluídos e com muito movimento. Contudo, ainda foi reparado dentro da pesquisa que os
alunos se mostraram satisfeitos com os gráﬁcos, apesar das limitações e baixa qualidade das imagens apresentadas.
Nos caso, para os adultos envolvidos, aqui cabe citar professores e coordenadores, a real importância se concentrava
na resposta à necessidade da disciplina, mesmo que o jogo não apresentasse efeitos complexos para prender a atenção
das crianças.
Alguns alunos apresentaram problemas com as máquinas que não estavam funcionais, o que acabou
prejudicando o trabalho com relação ao áudio. Porém, observou-se que eles ﬁcaram empolgados ao conseguirem
interpretar exatamente o que estavam sendo ouvido, compartilhando o sucesso com os colegas e repetindo as frases
em conjunto. Apesar do uso de fones de ouvido afastar o trabalho em grupo, ainda assim os alunos conseguiram
realizar atividades com as trocas de informações e a ideia de colaboração uns aos outros, provando que a maioria
estava entendendo o objetivo do aplicativo.
Segundo os professores que acompanharam os testes, o jogo é de fácil entendimento e seria eﬁciente como
instrumento de ajuda na percepção e compreensão do conteúdo em sala de aula.
As contribuições oriundas das avaliações dos formulários de questionamento, demonstraram que apesar das
limitações existentes na ferramenta, o desenvolvimento do aprendizado e a satisfação atingida com a utilização do jogo
objeto do projeto, foram alcançados na maioria dos casos. A apresentação do jogo nas escolas envolvidas apresentou
resultado satisfatório, já que fundamentado nas contribuições e elementos comparativos, o jogo atende o que se
espera de um software educativo, levantando a ideia de aprimorarão e aplicação da ferramenta em outros momentos
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na sala de aula.

CONCLUSÕES
Sob aspectos e visão pedagógica, jogos interativos contribuem fundamentalmente para o desenvolvimento da
coordenação motora, da atenção, do levantamento de hipóteses e da resolução de problemas, além da leitura e escrita
em múltiplas linguagens, o que auxilia na promoção de uma vivencia de comportamentos cooperativos.
Como mencionado, o trabalho exposto aqui apresentou resultados positivos para o crescimento do projeto
de Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos. Dentre os pontos que podem ser destacados, está a escolha de uma boa
plataforma de desenvolvimento e a deﬁnição do projeto conceitual do jogo implementado com o auxílio e integração
ao conteúdo curricular, obviamente considerando todas as limitações impostar pelos computadores do projeto UCA.
Aspecto importante a reputar é a necessidade de compreender diversos elementos, que apesar de não fazerem
parte do conteúdo curricular dos proﬁssionais da área de computação, foram importantes e necessários para a análise
dos vários pontos de vista apresentados, como por exemplo os aspectos pedagógicos.
Dentre possíveis melhorias conforme proposto em reunião com os envolvidos, pode se citar a possibilidade de
um trabalho que envolve não só o áudio e visual, mas também a fala, já que a pronuncia faz parte das diﬁculdade de
alguns alunos no aprendizado de inglês.
O aplicativo foi desenvolvido com sucesso e implantados em alguns computadores do projeto UCA no Colégio
Estadual Dom Alano e na Escola Estadual Novo Horizonte, onde os testes foram aplicados com alunos em sala de aula
e em particular com os coordenadores e professores de inglês. Pontualmente alguns aspectos chamaram a atenção
positivamente, como:
1. O jogo respondeu à ideia inicial de consolidar o conhecimento ministrados em sala de aula como ferramenta de
apoio;
2. A jogabilidade apesar de comprometida pela capacidade dos computadores existentes no projeto foram consideradas
satisfatórias, frente ao público alvo, que foram os alunos especiﬁcadamente do 6º ano.
3. O professor pode observar com clareza os pontos fracos a serem trabalhados através do registro das atividades
contido no aplicativo.
4. Os computadores do projeto são limitados e prejudicam a aplicação de técnicas mais elaboradas que propiciem um
melhor aproveitamentos das ferramentas computacionais existentes para a criação de jogos.
5. O efeito do áudio sobre a aplicação mostrou resultado satisfatório para auxilio no aprendizado de inglês.
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INTRODUÇÃO
O acesso a sistemas móveis e permanentemente conectados tem sido alvo das principais inovações nos setores
de informação e comunicação. A primeira proposta de um dispositivo móvel surgiu em 1947, mas não se possuía
tecnologia suﬁciente para tal realização nessa época. O primeiro aparelho foi lançado pela Ericsson apenas em 1956,
o produto que tinha ﬁnalidade de realizar apenas ligações telefônicas, pelo seu tamanho e peso (40 kg) podia apenas
ser levado no porta-malas de algum carro (DISPOSITIVOS MÓVEIS 2013).
Com o passar do tempo e a grande evolução da tecnologia principalmente na miniaturização dos circuitos
eletrônicos foi possível a incluir nestes aparelhos diversas ferramentas e mídias. Impulsionados para obter maior
portabilidade, mobilidade, multitarefas, comunicação e entretenimento os dispositivos moveis tomaram proporções
cada vez maiores até chegarem os conhecidos atualmente smarthfones e tablets.
O uso destes aparelhos ganho o mercado principalmente pela facilidade de acesso a internet através das
tecnologias Wiﬁ e 3G que possuem conectividade mesmo o usuário está em movimento. Segundo a Anatel (Agência
Nacional de Telecomunicações) em maio de 2013 o número de aparelhos celulares ativos no Brasil chega a 264 milhões.
A internet móvel está ativa em 68,2 milhões de aparelhos. Com a média nacional equivalente a 1,3 aparelhos por
habitante.(FOLHA 2013).
A combinação de recursos que permitem ouvir, ver, manipular e compartilhar informações mesmo fora da
sala de aula em um único equipamento torna os dispositivos móveis uma ferramenta ideal para auxiliar no ensino
principalmente por proporcionarem um ambiente de aprendizagem colaborativo onde os alunos podem compartilhar
informações. Sendo assim, através do uso de dispositivos móveis é possível resolver problemas em grupos e construir
o conhecimento através da visualização e manipulação dos assuntos trabalhados.
O projeto proposto consiste em utilizar recursos didáticos e tecnológicos através destes dispositivos moveis
criando um ambiente de aprendizagem colaborativo destinado ao sistema operacional android (um dos sistemas mais
populares entre os dispositivos móveis no momento e adotados pelos mais diversos fabricantes) voltado ao ensino de
computação, com o intuito de motivar o estudo das disciplinas mais complexas na área de Tecnologia da informação.

OBJETIVOS
O desenvolvimento do projeto pretende, com o auxílio deste ambiente colaborativo destinado ao ensino de
computação, permitir que os académicos do curso de computação possam utilizar ao máximo todas as ferramentas
que os dispositivos móveis oferecem, voltados para o ensino no estilo lousa digital e redes socias como:
a) Construir o conhecimento de forma colaborativa e iterativa entre estudantes, professores com recursos
educativos mediados pela tecnologia.
b) Facilitar e aumentar o grau de entendimento sobre os conteúdos pela atractividade do aplicativo;
c) Reduzir o índice de reprovação e/ou desistência das disciplinas que tem alto grau de diﬁculdade para os
iniciantes, como Estruturas de dados e Laboratório de Programação.

MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia adotada foi a divisão do projeto em cinco etapas, sendo a primeira destinada a investigação de
bibliograﬁas e tecnologias pertinentes ao desenvolvimento do projeto. Nesta etapa foram pesquisadas inicialmente

467

bibliograﬁas relacionadas a programação de aplicativos para Sistemas operacional Android (ANDROID).
O resultado do estudo apontou a utilização da linguagem de programação JAVA associada ao padrão Extensible
Markup Language (XML), pelo fato destas tecnologias serem gratuitas, estáveis e possuírem boa documentação. A
principal fonte de pesquisa desta etapa foram livros e artigos publicados em congressos nacionais.
Em relação as tecnologias utilizadas para desenvolvimento, também foram documentadas as etapas de instalação
dos softwares necessárias executadas os passos a seguir:
• Instalar o Eclipse (www.eclipse.org)
• Instalar o Android SDK (developer.android.com/sdk)
• Instalar o ADT Plugin (developer.android.com/sdk/eclipse-adt.html)
A segunda etapa do projeto envolveu a modelagem do ambiente, que foi deﬁnida a interface contendo os
recursos oferecidos para a interação entre os participantes. Durante esta etapa foi feito todo o levantamento de
requisitos pertinentes ao projeto.
Após a análise de interface e discussão de ideias, foi decidido criar um caderno virtual móvel onde os usuários
pudessem postar suas anotações, separadas e organizadas por disciplinas e períodos, na ideia de linha do tempo, onde
as informações são armazenadas sequencialmente pela ordem de chegada. Estas anotações podendo ser do tipo de
imagens, textos, links de vídeos ou URL, permitindo também que outros usuários possam postar comentários nos
conteúdos que ali estivessem postados a ﬁm de poderem discutir e aprenderem uns com os outros.
Deﬁnida a arquitetura de comunicação que possibilitaria a troca de informações entre os participantes conectados,
A melhor solução encontrada foi a utilização de web Services, pois ele permite que diferentes tipos de aplicação,
possivelmente rodando em diversas plataformas e sistemas operacionais diferentes interagirem e principalmente por
facilidade e ﬂexibilidade de implementação entre diferentes tecnologias. Principalmente em sistemas legados, onde
muitas vezes qualquer alteração torna-se muito cara de outra forma(WEB SERVICE 2013).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi desenvolvido a Aplicativo COMPARTILHATINS, que é um ambiente colaborativo destinado ao aprendizado de
computação. Considerando a análise do contexto de aplicação, as principais ações permitidas pelo sistema são:
• Um administrador que poderá cadastrar cursos, semestres, disciplinas, alunos, senha, matricula e curso que
o usuário faz.
• Ao logar o aluno poderá escolher o curso, semestre e disciplina. Depois poderá escolher em postar uma
imagem, postar uma anotação, comentar uma imagem ou comentar uma anotação.
Depois de decidido todos os recursos que o aplicativo possuiria foi criado o Banco de Dados em MySQL com toda
a estrutura para armazenamento de dados.
O aplicativo COMPARTILHATINS é composto por uma tela de login, menu de seleção de Disciplinas, menu de
seleção de períodos, e o caderno de anotações como mostra a Figura 01.

Figura 01 – Imagens do Aplicativo COMPARTILHATINS.

468

A ferramenta será disponibilizada aos professores para poder ser usada e testada nas disciplinas cadastradas. É
esperado que o aplicativo COMPARTILHATINS ajude os acadêmicos dos cursos de computação para melhor assimilação
dos conteúdos ministrado no curso, e que sua atratividade e mobilidade permitam os usuários estar desenvolvendo
um conhecimento conjunto , onde os que tem mais conhecimentos possam ajudar os que estão em diﬁculdade e
também possam ter acesso ao conteúdo fora da sala de aula.
Este aplicativo vem trazendo a vantagem de ser um ambiente onde os próprios usuários podem construir o
conhecimento juntos, de uma forma mais fácil de manipular. Aplicativos deste modelo são escassos no mercado e é
uma área onde alguns programas educacionais vem investindo e alguns já mostraram grandes resultados como por
exemplo o projeto K-Nect, um projeto da empresa de tecnologia Qualcomm, que consiste em aulas de reforço, onde os
alunos usam um smartphone em vez de um caderno. Segundo Marie Bjerede, vice-presidente de Educação da empresa
Qualcomm, “a diferença é que as ferramentas multimídia estão integradas em um só aparelho, mais manejáveis e que
permitem aos alunos ﬁcarem conectados mesmo fora da sala de aula”. (MOBILE LEARNING 2013).

CONCLUSÕES
As plataformas móveis estão presentes em praticamente todas as camadas da sociedade, tornando-se assim um
ótimo recurso para a criação de repositório de informações compartilhadas. Através do projeto proposto, pretende-se
potencializar o uso dos dispositivos móveis através da criação de um caderno virtual móvel de conteúdo dinâmico que
contenha anotações, imagens e observações realizadas durante as aulas sejam elas realizadas no campus universitário
ou em atividades de campo.
Através deste projeto foi possível demostrar a criação de novos aplicativos voltados ao compartilhamento e
troca de conhecimento, pode transformar dispositivos como celulares e tablets em ferramentas em ferramentas
auxiliares no aprendizado. A socialização da informação através da utilização de conceitos utilizados pelos acadêmicos
no processo de estudo aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

Desde há muito rochas moídas são utilizadas como corretivos e fertilizantes para ﬁns agrícolas. A rochagem,
também denominada de “remineralização” (Campe et al., 1996), consiste na aplicação de rochas silicáticas moídas ao
solo.
Como o território brasileiro é constituído, na sua maior parte, por solos ácidos e pobres em nutrientes, para
torná-los produtivos são utilizadas quantidades elevadas de fertilizantes, implicando cerca de 40% dos custos variáveis
de produção. Além disso, e como apontam Vilela et al. (2002) e Curi et al. (2005), soma-se o fato de os solos brasileiros
serem pobres em minerais contendo K e apresentarem baixa capacidade de retenção de cátions, favorecendo perdas
por lixiviação do K oriundo dos fertilizantes de alta solubilidade. Em quantidade, o potássio (K) é o segundo elemento
fertilizante mais utilizado no Brasil, correspondendo a cerca de 30% do mercado de adubos, sendo que a forma cloreto
de potássio (KCl) responde por mais de 95% do consumo de fertilizantes potássicos. Como praticamente inexistem no
Brasil depósitos econômicos de potássio-K na forma de cloretos ou sulfetos, cerca de 90% do potássio utilizado como
fertilizante no país é importado, o que em 2007 gerou um déﬁcit de US$ 1,5 bilhão na balança comercial (Oliveira,
2008).
Vários estudos (Távora, 1982; Nascimento & Loureiro, 2004) comprovaram a presença de reservas de minerais
primários com teores relativamente altos de K em quase todas as regiões do país. Os resultados desses estudos levaram
em conta a eﬁciência agronômica das rochas estudadas, e indicaram que 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.
Outros estudos (Resende et al., 2005; Machado et al., 2005) evidenciaram que a liberação de K contido em rochas
pode atender à demanda das culturas, permanecendo ainda considerável efeito residual do nutriente para cultivos
subseqüentes, característica desejável quando se considera o efeito fertilizante mais duradouro e o menor risco de
perdas, comparativamente aos adubos de alta solubilidade.
Tal situação envolve toda a agricultura brasileira, mas é na produção de matéria-prima para a indústria de
agroenergia, segmento em que o Brasil ocupa posição de destaque no ranking mundial, em que certamente se torna
mais evidente e merece maior atenção dos esforços governamentais, no sentido de garantir competitividade ao
agronegócio brasileiro. Neste sentido, e ciente da importância econômica nacional do setor agroenergético, o Ministério
de Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI respaldado pela comunidade cientíﬁca e tecnológica tem priorizado temas
como o melhor uso do solo e agrominerais, bem como o aproveitamento de resíduos e de subprodutos, fatores que
afetam diretamente a produtividade da fase agrícola e da fase industrial da cadeia produtiva de álcool.
Com a previsão de aumento na produção de biocombustíveis planejado para os próximos anos haverá ainda uma
maior necessidade de insumos minerais para as culturas agroenergéticas o que agravará a atual deﬁciência. Portanto,
consiste-se de grande importância para o setor agrícola, o desenvolvimento de novas fontes e rotas tecnológicas para a
obtenção de fertilizantes de fósforo e potássio, bem como corretivos e condicionadores de solos, de forma a minimizar
a vulnerabilidade e equilibrar a balança comercial do setor, bem como ampliar a sustentabilidade da agricultura
brasileira.
Diante dessas constatações, o Projeto ROCK-BIOCOM coordenado pela Embrapa Cerrados, e cujas ações no
Estado do Tocantins são lideradas pela UNITINS/NUDAM, tem como objetivo ampliar e potencializar as ações e
resultados bem sucedidos das pesquisas cientíﬁcas sobre a identiﬁcação e caracterização de rochas e rejeitos minerais
para uso na agricultura, e com isso promover o desenvolvimento tecnológico de novas fontes e rotas tecnológicas de
agrominerais para a produção de biocombustíveis líquidos.
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Além das considerações apontadas acima, a implantação de uma Usina de Álcool no município de Porto Nacional,
em que se prevê a integração de 300 agricultores familiares e o fomento a produção de 900 ha de mandioca (Manihot
esculenta) como matéria-prima contribui para justiﬁcar a presente proposição, ao tempo em que reforça o caráter
inovador dos agrominerais enquanto tecnologia socialmente apropriada à agricultura familiar.
O presente trabalho tem como objetivo avaliar o potencial da aplicação de rejeitos de lavra procedentes de
rochas silicáticas no suprimento de potássio, cálcio e magnésio para culturas agroenergéticas.

MATERIAL E MÉTODOS

Área experimental
O experimento está sendo realizado no Complexo de Ciências Agrárias – CCA da Fundação Universidade do
Tocantins – UNITINS. A rocha utilizada no tratamento consiste em um rejeito do processo de exploração/lavra mineral,
pertencente ao grupo das rochas silicáticas classiﬁcada como Biotita Xisto. Esse material apresenta em sua composição
química 3% de K2O, 9% de CaO e 15% de MgO, elementos esses presentes nos minerais Biotita, Feldspato e AnﬁbólioHornblenda.
O solo onde é conduzido o experimento pode ser caracterizado como areno-argiloso (teor de argila < 20%). A
Tabela-1 resume a análise da composição química do solo, o qual apresenta moderada acidez e baixo teor de potássio
(K).
Tabela 1. Laudo analítico da composição química do solo.
pH

P

K

Al

CaC12

.......... mg/dm ...........

................. m.e./100cc ..............

4,60

0,30

0,20

3

12,0

Ca+MG
1,80

Ca++
1,20

H+Al

MO
%

2,20

0,90

Desenho experimental

De acordo com os resultados da análise físico-química do solo não foi necessária calagem, especialmente pelo
fato da saturação de bases (V%) estar acima de 50%.
O desenho experimental utilizado foi de blocos em faixa, com duas variedades, seis tratamentos e três repetições.
Para isso, foram utilizadas parcelas de 7 m x 4 m, cada uma com 28 m2, totalizando 168 m2. O plantio da mandioca
seguiu as recomendações técnicas para a região do Cerrado (EMBRAPA, 2003), ou seja, 1,0 m entre linhas e 1,0 m entre
plantas, de forma que cada tratamento é composto por 15 plantas dispostos em 03 linhas.
Os tratamentos foram deﬁnidos em função da fonte e da dose “D” de K2O (D = 80 Kg.ha-1 de K2O), ou seja: (1)
testemunha absoluta; (2) cloreto de potássio (dose D de K2O); (3) cloreto de potássio associado ao pó de rocha (dose
½D + ½D de K2O); e (4, 5 e 6) pó de rocha (doses ½D, D e 2D de K2O).
Tabela 2. Descrição dos tratamentos que compõem o experimento (mandioca).
Tratamento
Fonte de K
Dose (kg ha-1 K2O)
Outros nutrientes
1.Testemunha
-------0
+
2.Químico
KCl
D
+
3.Químico + PR-I
KCl+Pó de Rocha
½D + ½D
+
4.PR-I
Pó de rocha
½D
+
5.PR-II
Pó de rocha
D
+
6.PR-III
Pó de rocha
4D
+
Todos os tratamentos receberam adubação de fósforo no plantio (80 Kg.ha-1 de P2O5 na forma de superfosfato
simples). Depois de 45 dias do plantio foi realizada capina e adubação de cobertura com Nitrogênio (80 Kg.ha-1) na
forma de sulfato de amônio.
Após a aplicação dos tratamentos, o plantio da mandioca foi realizado no dia 23/12/2011 com as variedades
IAC-12 e Sutinga. Essas variedades foram recomendadas pelo Centro de Estudos de Raízes e Amidos Tropicais – CERAT/
UNESP, por apresentarem alto teor de amido e alta produtividade.
Todos os resultados obtidos até o momento foram analisados estatisticamente, e assim será feito ao ﬁnal do
experimento com todos os demais dados das avaliações posteriores. Os resultados e discussões que seguem partem
das análises de variância e teste de médias (Tukey, 5%) realizadas com o auxílio do Software SISVAR.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Considerando o ﬁnal do ciclo da cultura os parâmetros avaliados como produção da parte aérea (PPA), produção
da raiz tuberosa (PRT), índice de colheita (IC), teor de matéria seca (MS) e teor de amido (AM), não apresentaram
diferenças signiﬁcativas entre os tratamentos nas duas variedades analisadas (Sutinga e IAC 12), no entanto, nos
parâmetros AM e MS o tratamento testemunha diferiu estatisticamente dos demais tratamentos.
Como pode ser observado na análise estatística de produtividade da parte aérea e das raízes tuberosas (Tabela
3), a variedade Sutinga como a IAC 12 demonstram que os tratamentos de aplicação de pó de rocha foram superiores
ao do KCl, exceto o tratamento PR-I que apresentou média inferior. O tratamento KCl e PR-II apresentam a mesma
dosagem de potássio (80 Kg de K2O.ha-1), mas este ultimo apresentou superior na avaliação produção de raízes
tuberosas do que aquele, tanto para a variedade Sutinga com para IAC 12. Na análise do IC ( índice de colheita) que
mede a relação entre a produção da parte aérea e das raízes tuberosas veriﬁca-se que o tratamento PR-III demonstra
média inferior aos demais tratamento para ambas as variedades, indicando que a dosagem de 320 Kg.ha-1 de K2O é
inviável economicamente. Os resultados de produção de raízes tuberosas (PRT) de ambas as variedades superam a
produtividade média brasileira que é de 14 t.ha-1 ( IBGE, 2013).
Tabela 3. Resultados das avaliações da produção da parte aérea (PPA) em t/ha, produção da raiz tuberosa (PRT) em t/
ha e do índice de colheita (IC) em %, referente as culturas Sutinga e IAC 12.
Tratamento
Testemunha
KCl
KCl + PR- I
PR- I
PR- II
PR- III

PPA
SUTINGA
19.4
16.5
20.3
15.6
21.6
27.1

CV (%)

29

a
a
a
a
a
a

IAC-12
13.0
17.8
20.6
15.5
24.9
21.8
24.4

a
a
a
a
a
a

PRT
SUTINGA
32.9
34.3
36.0
33.1
36.2
42.2

a
a
a
a
a
a

37.2

IAC-12
21.7
30.6
39.7
30.4
40.7
30.8

a
a
a
a
a
a

22.4

IC
SUTINGA
97.0
97.6
96.9
97.8
96.7
95.7
0.8

a
a
a
a
a
a

IAC-12
61.7
62.5
65.8
66.4
61.7
58.8

a
a
a
a
a
a

11.1

Quanto as médias dos tratamentos dos parâmetros teor de amido e teor de matéria seca (Tabela 4), na avaliação
da variedade Sutinga foi veriﬁcado que o tratamento KCl mostrou média inferior aos tratamento que possuem fonte de
potássio alternativo (PR-I, PR-II e PR-III), desta forma é possível inferir que considerando estes aspectos, os tratamentos
com pó de rocha são estaticamente superior a fonte convencional de potássio, (KCl). A variedade IAC 12 nas avaliações
do teor de amido e teor de matéria seca mostra que o tratamento KCl+PR-I apresentou resultado superior ao tratamento
KCl, evidenciando o efeito condicionador do pó de rocha sobre o potencial dos fertilizantes convencionais.
Tratamento
Testemunha
KCl
KCl + PR- I
PR- I
PR- II
PR- III

AM
SUTINGA
28.6
31.0
32.2
31.7
31.5
32.8

a
a
a
a
a
a

IAC-12
21.5
29.9
31.1
29.4
32.1
28.9

b
a
a
a
a
a

MS
SUTINGA
33.23
35.68
37.01
36.34
36.15
37.46

a
a
a
a
a
a

IAC-12
26.18
34.55
35.77
34.08
36.71
33.52

b
a
a
a
a
a

CV (%)
7.41
7.14
6.45
6.15
Tabela 4. Media, em % das características teor de matéria seca (MS) e teor de amido (AM), referente a cultura
Sutinga e IAC-12.
Segundo Alves (2005), uma tonelada de mandioca com 20% de amido produz 104 litros de álcool, assim, é
possível estimar a produção de etanol por hectare dos tratamentos avaliados. Para a variedade Sutinga o tratamento
PR-III obteve a maior produção de etanol com 170,56 l/t e para um hectare 7197,63 litros de etanol. Os tratamentos KCl
+ PR-I e PR-II tiveram uma produção de etanol estimada de 167,44 e 163,8 l/t respectivamente. Já para a variedade IAC12 o tratamento KCl + PR-I e PR-II tiveram a produção de etanol estimada de 161,72 e 166,9 l/t, tendo em um hectare
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6420,28 e 6792,83 litros de etanol respectivamente apresentando a maior média entre os demais tratamentos, já o
tratamento PR-III produziu 150,28 l/t de etanol dado que mostra a ineﬁciência agronômica da dosagem de 320 Kg.ha-1
de K2O de pó de rocha o qual resultou em uma incompatibilidade entre a dosagem com a produção de etanol que teve
um resultado inferior ao tratamento anterior.
A análise de regressão demonstrou que a produção de raízes tuberosas em função das doses de pó de rocha
aplicadas (40, 80 e 320 Kg.ha-1 de K2O) foi linear na variedade Sutinga, enquanto para a variedade IAC-12 os resultados
ajustaram-se melhor à equação de 2º grau conforme descrito a seguir:
Sutinga: y = 0.0299x + 32.784 e r² = 0,94
IAC-12: y = -0.0011x2 + 0.3855x + 16.686 e r²=0,97
As curvas de respostas descritas pelas equações acima apontam que a variedade Sutinga apresentou produção
de raízes de 35 t.ha-1 com a dose de 80 Kg.ha-1 de K2O, obtida com a aplicação de 2,6 t.ha-1 do pó de rocha, enquanto a
IAC 12 com a mesma dosagem exibe uma produção de raízes de 40,5 t.ha-1, evidenciando que esta variedade testada
tem maior interação com o pó de rocha em relação a Sutinga. A dosagem que apresenta maior produção de raízes
para IAC 12 foi de 120 Kg.ha-1 de K2O, através da aplicação de 4 t.ha-1 de pó de rocha que resulta em uma produção de
47,106 t.ha-1 de raízes.

CONCLUSÕES
1. As variedades mostraram-se adaptadas as condições edafoclimáticas, com produtividades superiores às
médias estadual e nacional.
2. As variedades são consideradas de alta produtividade de raízes, com grande potencial para a produção de
álcool.
3. A inexistência de diferença estatística signiﬁcativa entre os tratamentos permite aﬁrmar que o pó de rocha
pode ser considerado fonte alternativa de potássio para a cultura da mandioca.
4. Os resultados do tratamento KCl+PR-I mostra que o pó de rocha pode ser considerado um condicionador de
solo uma vez que potencializou o efeito da fonte convencional de nutriente.
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INTRODUÇÃO
Com o crescimento e popularização da tecnologia é cada vez mais comum que as pessoas se interessem pelo
diferente e inovador. Por este motivo, empresas voltadas ao ramo de entretenimento, investem cada vez mais em
novos mecanismos de interface com o usuário, meio pelo qual o usuário se comunica com o sistema, programa ou
máquina.
Neste contexto, surge então a necessidade de interfaces mais atrativas e naturais, ou seja, padrões de interfaces
que deﬁnam um novo conjunto de normas e regras propostas para uniformizar a aparência e o comportamento das
interfaces. Alguns modelos de interação existentes atualmente são as interfaces baseadas em linha de comando, WIMP
(Windows Icons Menus and Pointers), Realidade Virtual e interfaces naturais.
Interfaces via de linha de comando são comumente encontradas em Sistemas Operacionais como Linux e
Windows 95, onde os usuários necessitam digitar o comando ou ação utilizando uma determinada linguagem formal
que tem seu próprio vocabulário, signiﬁcado e sintaxe.
O padrão de interface baseado no conceito WIMP é o mais popular, pois baseia-se em janelas que exibem
informações e o controle de entrada é feito através de dispositivos como teclado e mouse. A tecnologia de interface
inspirada em Realidade Virtual tem o objetivo de recriar a sensação de realidade durante a comunicação do usuário
com um sistema computacional, ou seja, uma interação em tempo real baseada no uso de equipamentos especiais
responsáveis por transmitir essa sensação. Já as Interfaces Naturais ou NUI (Natural User Interface) são baseadas na
capacidade do usuário de interagir com os movimentos do próprio corpo para enviar comandos ao sistema.
Para atender a esta nova demanda, a Microsoft lançou um equipamento denominado Kinect que é capaz
de reconhecer gestos do usuário e utiliza-los para mover telas, obstáculos e controlar personagens. O Kinect é um
hardware que pode ser acoplado ao vídeo game XBOX 360, ou a um computador para fornecer uma nova experiência
de jogabilidade onde o corpo do jogador é o próprio controle. Além disso, este equipamento conta com uma
capacidade muito grande de mapeamento do ambiente real onde se encontra para o universo 3D. Para tanto, o Kinect
é composto por uma câmera RGB, um projetor infravermelho e uma matriz de microfones, que em conjunto fornecem
um rastreamento completo do ambiente, bem como de objetos e pessoas que estejam em frente ao sensor. A Figura 1
apresenta os recursos oferecidos pelo dispositivo Kinect.
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Figura 1 – Componentes do Kinect.
Fonte: http://www.rusnauka.com/15_NNM_2012/Tecnic/6_110926.doc.htm
A proposta do projeto consiste em utilizar este dispositivo para criar uma lousa digital interativa com o intuito
de tornar o ensino mais atraente para os alunos, colaborar com os professores para que enriqueçam suas aulas e/
ou apresentações, com o desaﬁo de transformar essa tecnologia em uma nova forma de transmitir e interagir com
conteúdos apresentados em meios digitais.

MATERIAL E MÉTODOS
O projeto teve inicio realizando um estudo sobre a tecnologia utilizada no Kinect para que fosse possível entender
como funciona o mapeamento e o reconhecimento dos gestos que servem como comandos de entrada para o sistema.
Posteriormente procurou-se mapear um conjunto de comandos básicos para avaliar a capacidade de reconhecimento
do sistema. A Figura 2 apresenta como o Kinect mapeia o corpo humano através do conceito de junções ou pontos de
conexão entre os membros.

Figura 2 – Esqueleto humano mapeado pelo Kinect.
Fonte: www.100loop.com/destaque/comeando-a-usar-o-sdk-do-kinect/
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Após o estudo da tecnologia, foram mapeados um conjunto de gestos para as seguintes ações no que se refere
a uma lousa digital: troca de slides, movimentação da barra de ferramentas e movimentação de objetos 3D. Para
isso foram feitos cálculos em um plano bidimensional onde utiliza-se a distancia em x (largura, horizontal) e y (altura,
vertical) coletados a partir das juntas para poder mapear os gestos do usuário em comandos para o sistema.
Além dos valores (x, y) referentes ao posicionamento de cada junção, foi utilizado também um modelo
matemático baseado no conceito de Maquina de Estados que consistem em um autômato ﬁnito que pode assumir
apenas um estado por vez com base na posição das junções mapeadas pelo Kinect. No caso da lousa digital, cada
estado descreve uma parte de um comando completo composto por um ou mais gestos.
Um dos primeiros comandos implementados pela lousa foi a troca de slides composta pelos comandos de
avançar o slide ou retroceder o slide. O mapeamento desde comando baseia-se no deslocamento das mãos direita e
esquerda do usuário no sentido oposto a mesma.
A movimentação da barra de ferramentas foi mapeada a partir da movimentação das duas mãos, tratando como
estado inicial as duas mãos acima da cabeça, no segundo é veriﬁcado se as duas mãos se encontram abaixo da cabeça
e se a condição for satisfeita então se inicializa o terceiro estado onde é feita a movimentação da barra de ferramentas
da parte superior para o centro da tela.
Para a movimentação de objetos 3D foi mapeada a partir da movimentação das duas mãos, quando a mão
esquerda ﬁca acima da posição da cabeça, habilita a movimentação do mouse através do posicionamento da mão
direita, podendo então selecionar as opções na barra de ferramentas, contendo as funções de rotação, e movimentação
do objeto 3D.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com o estudo da tecnologia do Kinect, compreensão de suas funcionalidades bem como o estudo de possíveis
gestos para serem implementados foi possível desenvolver o conceito de lousa digital com suporte a interação natural,
visualização e movimentação de objetos 3D através do reconhecimento de gestos do usuário.
Os estudos realizados até o momento permitiram a implementação de uma aplicação destinada a visualização
de slides interativos com o suporte a interação natural e visualização de objetos 3D, com suporte ao reconhecimento
de gestos através do equipamento Kinect.

CONCLUSÕES
Através da implementação da lousa foi possível perceber a importância de dispositivos de interação natural,
não só como entretenimento, mas também na possibilidade de seu uso para o ensino. Diversos fabricantes de
equipamentos eletrônicos, como televisões e celulares, já passaram a incorporar este recurso para permitir que o
usuário não necessite de equipamentos especiais para interagir com o sistema, o que caracteriza uma tendência ao
mercado de softwares voltados para a interação.
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