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APRESENTAÇÃO
Em parceria com o CNPq, a UNITINS participa do Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC. Este programa representa importante
instrumento no aprimoramento da formação de recursos humanos e para o
desenvolvimento do pensamento científico. A parceria UNITINS/CNPq iniciou
em 1993, desde então já possibilitou a mais de 500 estudantes de graduação de
diferentes instituições da região, a oportunidade de despertarem para o pensamento
e procedimentos que orientam o mundo da ciência.
Anualmente a UNITINS realiza sua Jornada de Iniciação Científica. Tratase de espaço onde o bolsista, e provavelmente futuro cientista, apresenta os resultados
de suas pesquisas e interage com segmentos da sociedade leiga e/ou acadêmica. Em
sua 15ª edição, e em consonância à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, cujo
tema é “Diversidade e Evolução”, a jornada científica desse ano na UNITINS traz
o tema “A Diversidade do Pensar e a Evolução no Fazer”. A intenção é, assim,
alinhar-se na mobilização da comunidade acadêmica em torno de atividades C&T
propostas em nível nacional, e promover, em nosso meio, a reflexão sobre o papel da
ciência na formação de cidadãos críticos e integrados a nossa realidade.
Nessa Jornada Científica 2008 serão apresentados os resultados de 33
trabalhos desenvolvidos no ciclo PIBIC 2007/2008. Tais projetos abordam temas
relevantes para o Estado do Tocantins, para a Amazônia e para o Brasil. Por isso
justificam o apoio financeiro recebido de instituições de fomento científico
e tecnológico (MCT, CNPq e FINEP), como também de grandes empresas
(PETROBRAS, VALEC, EMBRAPA e INVESTCO), e acadêmico de universidades
e institutos de pesquisa (UFSC, UnB, UFT, UCP, ULBRA e IAB) e de outros órgãos
governamentais (SECT, SERH, SEPLAM e SEAGRO).
Nossos sinceros agradecimentos a todos que integram e participam do
PIBIC, pelo compromisso com a ciência e com a consolidação da UNITINS enquanto
centro de referência para o Estado do Tocantins.
Sucesso a todos!
ANTÔNIA CUSTÓDIA PEDREIRA
Pró-Reitora de Pesquisa
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AVALIAÇÃO CONCLUSIVA DO
DESEMPENHO DE MARACUJAZEIROS EM
TERCEIRO CICLO*
Antonio José da Silva Cella1; Gustavo Azevedo Campos2; Jonatas Sousa Costa3;
Wesley Zago Viana3; Diego Cavalcante Fernandes4; Thadeu Teixeira Junior5
Estudante do Curso de Biologia do Centro Universitário Luterano de Palmas – 1CEULP/ULBRA, Bolsista do PIBICUNITINS/CNPq; 2Pesquisador da UNITINS/ EMBRAPA CERRADOS, Palmas-TO, gustavopesquisa@gmail.com;
3
Estudante do CEULP/ULBRA; 4Eng. Agrônomo, EIT - Empresa Industrial Técnica, projeto de Fruticultura Irrigada
São João, 5Eng. Agrônomo da UNITINS/SEAGRO - Secretaria da Agricultura Pecuária e Abastecimento.
1

INTRODUÇÃO

A fruticultura constitui-se em um dos mais promissores setores do
agronegócio brasileiro, especialmente a cultura do maracujazeiro (Passiflora edulis f.
flavicarpa) que vem aumentando de importância no Brasil, sendo uma grande fonte
de renda, inclusive gerando divisas de exportação (Agrianual, 2006). Dentre as frutas
produzidas no Brasil, o maracujazeiro apresenta crescimento expressivo; em 2002, a
área plantada era de 35,4 mil ha, 40% maior que a registrada em 1990 (Agrianual, 2004).
O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá, tendo produzido, em 2003, cerca
de 485.342 toneladas em uma área de 35.000 ha, sendo que praticamente 44% desta
produção foi proveniente de plantios na região Nordeste do País e 41%, na região
Sudeste (IBGE, 2005). A área plantada no estado é bastante modesta, chegando a 200
hectares distribuídos em 12 municípios, com uma produtividade média de 10.870 kg/
ha (IBGE/LSPA-TO, 2004).
Tal nível de produtividade é considerado baixo, e ainda há uma escassez
de informações disponíveis ao produtor Tocantinense sobre essa cultura, o que tem
aumentado o risco desta atividade na região. A partir do ano de 1999 foi criado o
Programa de Perenização das Águas do Tocantins – PROPERTINS, com recursos do
Ministério da Integração. Apenas para o projeto piloto de aproveitamento das águas
do Rio Manuel Alves na fruticultura irrigada, há uma expectativa de que o maracujá
ocupe uma área de 550 hectares e gere R$ 3 milhões. A falta de variedades adequadas
tem prejudicado indiretamente as metas do programa, assim como o desenvolvimento
satisfatório da cadeia produtiva do maracujá na região. A utilização de populações de
maracujazeiro mais adaptadas torna-se uma alternativa das mais interessantes para
o incremento da produtividade e a melhoria da qualidade dos frutos, vitais para a
permanência dos produtores na atividade.
* Projeto: Comportamento de populações de maracujazeiro na região de Palmas- TO.
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Deste modo objetivou-se avaliar agronomicamente diferentes populações de
maracujazeiro para as condições edafo-climáticas da região de Palmas – TO, visando
indicar ao produtor aquelas com melhor potencial produtivo.

MATERIAL E MÉTODOS

Os ensaios foram realizados na área do projeto de fruticultura irrigada
São João, na TO-050, sentido Porto Nacional, Km 36, em parceria com a Empresa
Industrial Técnica - EIT. Foram avaliadas 15 populações: IAC-275, IAC-277
(comercializadas pela Embrapa), EC 2, AR-1, AP-1, GA-2 (cedidas pela Embrapa
CPAC), FB-100, FB-200, FB-300 (comercializadas pela Flora Brasil – Araguari –
MG), Redondo Amarelo (ISLA PARK) e POP PL12, POP PL17, POP 04#01, P.
alata (provenientes da coleção de germoplasma UNITINS/UENF), além de uma
população proveniente de sementes retiradas de frutos coletados em comércio de
hortifrutícolas local de Palmas-TO.
A semeadura ocorreu dia 11 de agosto de 2005, o planto no campo dia 06
de outubro de 2005 e a última colheita dia 27 de agosto de 2007.
As plantas foram conduzidas em sistema de arame, sendo sustentadas por
um único fio na altura de 2,0 m a partir do solo. Foi adotado um espaçamento de
2,5 m entre plantas na fileira e 4,0 m entre fileiras. O delineamento estatístico foi em
blocos casualizados com 4 repetições. A unidade experimental foi constituída de 6
plantas, num total de 24 plantas por população. A semeadura foi feita em bandejas
de tubetes colocados em viveiro, com irrigações diárias até o plantio definitivo no
campo. O preparo do solo, adubação e tratos fitossanitários foram realizados de
acordo com as recomendações para a cultura. A Irrigação instalada foi por microaspersão e monitorada constantemente para se manter o turno de rega estabelecido.
Todas as etapas, desde a semeadura, bem como todos os tratos culturais, e todo
o manejo foram uniformes para todos os tratamentos (populações), adotando as
técnicas preconizadas para a cultura de modo que as principais variáveis fossem as
diferentes populações utilizadas e seus potenciais genéticos.
As Características avaliadas foram: PMF = Peso médio de Fruto (g); CF
= comprimento do fruto (mm); DF = diâmetro do fruto (mm); C/D = relação
Comprimento/Diâmetro do Fruto; EC = espessura da casca (mm); BRIX = teor de
sólidos solúveis; Ppolpa = Peso de polpa (g); %Polp = percentagem de polpa; NFT
= número de frutos total amostrado; Kg/Ha10 = produção estimada considerando
amostra de 10% dos frutos colhidos.
A análise Estatística foi calculada a partir da coleta dos dados para cada
tratamento (população), foi realizada a análise de variância para as características
avaliadas utilizando-se dos recursos tecnológicos do software GENES (CRUZ,
2001).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Na Tabela 1 observa-se os resultados de dez parâmetros avaliados a partir
das colheitas de quinze populações de maracujazeiros, representando seu desempenho
em vinte e quatro meses de cultivo.
O tratamento FB-200 apresentou o maior peso de frutos entre as populações
avaliadas, com 198,29 g, seguido do tratamento Red. Amarelo com 183,99 g; o
tratamento que apresentou frutos com menor peso foi o P.alata com 82,40 g, seguido
do tratamento IAC-275 com 126,37g. Embora os tratamentos Red. Amarelo, POP
Local, AP-1 e GA-2 não tenham apresentado diferença estatisticamente significativa
para peso médio de fruto, deste grupo o AP-1 foi o que apresentou maior relação
C/D (comprimento/diâmetro), revelando o maior tamanho aparente para fruto entre
estes quatro tratamentos. O maior tamanho de fruto é uma característica desejável
para comercialização dos frutos in natura, como no caso da região de Palmas.
No parâmetro Peso de Polpa (Ppolpa) formaram-se quatro grupos, com
destaque para as populações FB-200 e Red. Amarelo que tiveram maior peso e
rendimento de polpa que variaram de 43,68 a 44,04%. Quanto a espessura de casca
(EC), IAC-275 e IAC-277 apresentaram a menor espessura da casca com 4,75 e 5,17
mm respectivamente.
Quanto ao teor de sólidos e solúveis destacou-se com maior brix P. alata com
19,13º, já esperado por ser uma característica desta espécie de maracujá doce. Entre
os maracujás amarelos (azedo) o menor valor foi do EC-2 com 11,55º, enquanto
que não houve diferença significativa entre as outras populações, que variaram entre
14,04º e 15,58º.
A produção por área foi estimada em Kg/ha e considerou-se que as amostras
de frutos que foram pesados, representaram cerca de 10% dos frutos produzidos.
Deste modo entre os maracujás amarelos, a menor produção estimada foi do EC-2,
POP 04#01 e IAC-275, sob as condições de cultivo encontradas no local no período
avaliado. Embora não tenha diferença estatística para produção entre as outras
populações, aquele com maior produção não seria necessariamente o melhor, pois o
maior peso médio de fruto influencia a melhor comercialização e conseqüentemente
a remuneração do produtor.
Considerando os dois anos de produção das 15 populações de
maracujazeiro avaliadas, o tratamento que se destaca até o momento é o maracujá
FB-200, comercializado pela Flora Brasil – Araguari – MG, destacando-se para peso e
tamanho de fruto, parâmetros que indicam um fruto desejável para a venda in natura,
economicamente promissor para a comercialização na região de Palmas-TO.
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Tabela 1. Resultados da avaliação de dez parâmetros provenientes de quinze
populações de maracujazeiros. Palmas – TO, 2008.

PMF = Peso médio de Fruto (g); CF = comprimento do fruto (mm); DF = diâmetro do fruto (mm); C/D = relação
Comprimento/Diâmetro do Fruto; EC = espessura da casca (mm); BRIX = teor de sólidos solúveis; Ppolpa = Peso de
polpa (g); %Polp = percentagem de polpa; NFT = número de frutos total amostrado; Kg/Ha10 = produção estimada
considerando amostra de 10% dos frutos.
* médias seguidas pela mesma letra, na mesma coluna, pertencem a um mesmo grupo, pelo teste de Scott-Knott a 5% de
probabilidade de erro.
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MAPEAMENTO DE METAIS PESADOS
DOS PLINTOSSOLOS NA SUB-BACIA DO
RIBEIRÃO TABOCA NO VALE DO JAVAÉS
NO ESTADO DO TOCANTINS*
Diêverson Martins dos Reis1 ; Mauro Lúcio Torres Corrêa2
Estudante do Curso de Engenharia Ambiental do campi de Palmas da Universidade Federal do Tocantins; Bolsista do
PIBIC-UNITINS E-mail: dieverson.engamb@yahoo.com.br; 2Professor/Pesquisador; Diretoria de Pesquisa Agropecuária
– UnitinsAgro; Fundação Universidade do Tocantins - Unitins.
1

Introdução

A sub-bacia do ribeirão Taboca, afluente do rio Formoso, ocorre num
ambiente geológico de cobertura cenozóica, que se referem às coberturas detritolateríticas Bananal e Aluvionares. O relevo da região é formado por terraços fluviais,
planícies fluviais e áreas de acumulação inundáveis, com ocorrência predominante de
Plintossolos (SEPLAN, 2008).
Os plintossolos são solos bastante desgastados, pouco profundos, de textura
média-argilosa dominante, quase sempre fortemente ácidos, pouco permeáveis,
que apresentam drenagem moderada a imperfeita devido à natureza do subsolo.
Normalmente, possuem baixa capacidade de troca catiônica, soma e saturação de
bases permutáveis baixas, além de alta saturação com alumínio (Vieira, 1988).
Na bacia do rio Formoso, está inserida a sub-bacia do ribeirão Taboca,
conforme já mencionado, onde foi implantado o maior projeto de irrigação por
inundação do mundo. Portanto, passível de contaminações ambientais devido à
intensa atividade antrópica. Neste particular, tem-se destacado a preocupação com a
contaminação ambiental na área, em especial por metais pesados devido à utilização
de defensivos agrícolas bem como outros insumos e fertilizantes que podem conter
tais elementos químicos.
Para se avaliar a extensão da poluição de uma área, é comum comparar os
teores totais de metais pesados encontrados em um solo com aqueles defrontados em
condições naturais ou com valores de referência (Fadigas et al., 2006).
A CETESB (2005) através de estudo realizado no estado de São Paulo, com
relação à ocorrência de metais pesados em diferentes cenários, informa os valores
orientadores para contaminação de solos e águas subterrâneas no Estado. Sendo
_______________________________
*Projeto: Eficiência de Indicadores de Degradação dos Plintossolos no Vale do Javaés no Estado do Tocantins; CNPq; UNITINS.
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assim, o valor de referência de qualidade é a concentração de determinada substância
no solo ou na água subterrânea, que define um solo como limpo ou a qualidade
natural da água, e foi definido com base no quartil superior (75%) dos resultados
analíticos. O valor de prevenção é a concentração de determinada substância,
acima da qual podem ocorrer alterações prejudiciais à qualidade do solo e da água
subterrânea. Este valor indica a qualidade de um solo capaz de sustentar as suas
funções primárias e a qualidade das águas subterrâneas. O valor de intervenção é a
concentração de determinada substância no solo ou na água subterrânea acima da
qual existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, à saúde humana, considerando
um cenário de exposição genérico.
Este trabalho tem como objetivo verificar os teores de metais pesados que
ocorram naturalmente na área, bem como avaliar a possibilidade de contaminação
local em função da atividade antrópica.

Metodologia

A área em estudado esta localizada no município de Formoso do Araguaia
(11º47’48’’S e 49º31’44”W e altitude 240 m) na planície do vale do Javaés (TO). As
amostras foram analisadas no Laboratório de Análises de Solos e Plantas do Complexo
de Ciências Agrárias da Fundação Universidade do Tocantins, em Palmas – TO.
A área de influência da sub-bacia do ribeirão taboca foi subdividida em
talhões homogêneos e caracterizada, a princípio, conforme suas características de
ocupação e utilização das áreas. A coleta das amostras foi realizada na área do “Projeto
de irrigação de Formoso do Araguaia, 1ª etapa, módulo 1” no mês de dezembro de
2007. Módulo este constituído por 12 parcelas onde a cultura de maior destaque é o
arroz (orizicultura).
Nas parcelas 2, 4, 6, 8,10 e 12 inseridas na área de atividade do projeto,
foram realizadas coletas de amostras de solos em triplicatas, nas profundidades de 0-2
cm e 0-20 cm (esta ultima foi utilizada na caracterização química de rotina).
Foram coletadas, ainda, amostras em uma área de pastagem (amostra 2) e
em uma área na beira do rio Formoso (amostra 9), situadas no entorno do projeto de
irrigação.
Coletaram-se também, de forma similar às coletas anteriores, amostras em
uma área localizada na montante do projeto com o mínimo de interferência antrópica.
A qual será utilizada para obtenção dos valores de referência.
O total de amostras coletadas foi de 54 amostras, sendo todas elas
georeferênciadas. Esse material foi devidamente acondicionado em recipientes
apropriados e conduzido ao laboratório para caracterização química das amostras, de
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acordo com EMBRAPA (1999). Para determinação da matéria orgânica utilizou-se o
método de Walkley & Black. Os teores totais de metais pesados foram determinados
por espectrofotometria de absorção atômica, conforme o método USEPA 3050B do
SW 486 descrito em USEPA (2003), no Laboratório de Espectrometria molecular e
atômica da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa – MG.
Os resultados obtidos foram analisados estatisticamente, por meio do
software SAEG 9.1 e, em seguida classificou-se a área em questão, quanto aos
teores de metais pesados, de acordo com os valores de “referência de qualidade”,
“prevenção” e “intervenção”, estabelecidos pela CETESB (2005) para os solos do
estado de São Paulo.

Resultados e Discussão

Na tabela 1 são apresentadas as propriedades químicas dos solos de Formoso
do Araguaia onde é possível verificar que as amostras de solos avaliadas apresentamse sob acidez média a fraca.
Tabela 1. Características químicas das amostras de solos utilizadas (média de
3 repetições).

Torna-se importante salientar, que a princípio os valores orientadores (Tabela
2) para solos não estão fixados em legislação, uma vez que estes valores dependem do
tipo e uso pretendido do solo estando ainda em fase de desenvolvimento.
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Tabela 2. Valores orientadores para contaminação de solos por metais pesados

no estado de São Paulo.
Na tabela 3 podem-se observar os resultados da análise de variância para
cada um dos metais avaliados. Os coeficientes de variação obtidos foram comparados
e estão de acordo com o proposto por Pimentel Gomes (2000).
Tabela 3. Análise de variância para Cr, Pb, Ni, Cd e Cu dos solos de Formoso

do Araguaia. Palmas, 2008.
Os valores de concentrações obtidos para os elementos analisados nas
diferentes áreas amostradas, representadas por amostras coletadas a profundidades
de 0 a 2 cm, são apresentados na tabela 4. Como citado anteriormente, esses
resultados foram comparados com os valores orientadores (Tabela 2) estabelecidos
pela CETESB (2005).
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Tabela 4. Teores totais de metais pesados das amostras de solos de Formoso
do Araguaia (média de 3 repetições).
O teor de Cr na amostra 1 indica que os níveis naturais, para este metal,
no solo de Formoso do Araguaia, já superam o valor de referência de qualidade. De
acordo com a CETESB (2001), em virtude das características específicas de cada tipo
de solo, podem ser encontradas concentrações naturais de metais maiores que os
valores de referência estabelecidos. Os menores teores registrados encontram-se na
área de pastagem (amostra 2) e em áreas inseridas no projeto de irrigação (amostras
3 e 8), sendo que no período em que realizou-se a coleta, estas foram mantidas sem
cultivo algum. Na amostra 9, o teor de metais pesados esteve próximo ao valor de
prevenção. A concentração de Cr obtido nas amostras 4, 5, 6 e 7 ultrapassam os valores
de prevenção, porém, nenhuma das áreas estudadas apresenta valores suficientes para
serem enquadradas como áreas contaminadas. Todavia, esses resultados já demonstram
um impacto ambiental, o que pode estar associado ao constante uso de agroquímicos
e que exige um monitoramento eficiente das atividades ali desenvolvidas, como
também, da qualidade dos compartimentos ambientais dessas áreas.
No que se refere às concentrações de Pb, pode-se observar que em geral
as áreas apresentam teores próximos do valor de referência de qualidade, algumas
inclusive, com valores mais baixos que este. A área de pastagem (amostra 2) apresenta
uma concentração de 12,694 mg Kg-1. O resultado observado na amostra 1 demonstra
que a ocorrência natural deste metal é baixa. A preocupação com a concentração de
Pb no solo, parte da premissa de que este é considerado um dos maiores poluentes
ambientais e um dos principais responsáveis pelo envenenamento de animais. Este
metal pesado afeta todos os órgãos e sistemas tanto de corpos de animais quanto
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de seres humanos, sendo que os efeitos mais sentidos parecem ser neurológicos,
hematológicos e cardiovasculares (ATSDR, 2005).
De acordo com os resultados obtidos, verifica-se, na amostra 1, que os
teores totais de ocorrência natural do Ni são baixos. Relacionando este dado com o
teor observado na amostra 5, que por sua vez foi superior ao valor de intervenção
estabelecido pela CETESB (2005), verifica-se um quadro característico de
contaminação ambiental, que pode estar ocorrendo em função da atividade antrópica
exercida na parcela 6 do projeto de irrigação. Esse metal pode expressar seu potencial
poluente diretamente nos organismos do solo, pela disponibilidade às plantas em
níveis fitotóxicos, além da possibilidade de transferência para a cadeia alimentar através
das próprias plantas ou pela contaminação das águas de superfície e subterrâneas. No
que se refere aos solos de Formoso do Araguaia, é possível notar, ainda, que mais
três áreas apresentaram concentração superior ao valor de prevenção, em especial as
amostras 6 e 7 que tiveram teores próximos ao valor de intervenção. A concentração
obtida na amostra 9 sugere que para o metal em questão, a área localizada na beira
do rio Formoso, a jusante do projeto, serve como zona de acumulação. Na área de
pastagem (amostra 2), a exemplo do ocorrido com os outros metais, verificou-se o
menor teor de Ni entre todas as amostras estudadas.
O Cd foi o metal que apresentou os maiores teores em comparação aos
valores orientadores. As concentrações naturais desse metal ultrapassam os valores de
referência de qualidade, prevenção e intervenção adotados pela CETESB (2005). De
acordo com os critérios abordados, este solo estaria naturalmente contaminado. No
entanto, em estudo realizado por Fadigas et al. (2006) com os mais representativos
solos brasileiros, a fim de que a concentração natural de um elemento fosse admitida
como ainda esperada para determinado grupo, foi proposto um limite máximo de até
4 mg Kg-1 de Cd demonstrando que ha ocorrência natural de altos teores desse metal.
Segundo Teódulo et al. (2003), em condições normais a principal fonte de metais
pesados em solos e sedimentos deriva do material parental das rochas que lhe deram
origem.
O Cu é um metal que apresenta alta afinidade com os componentes coloidais
do solo, pois participa de ligações tanto com a fase mineral do solo quanto com a
fase orgânica, cujos agrupamentos funcionais são os mais comumente envolvidos no
processo de adsorção de metais nos solos (Sparks, 1995). Juntamente com o Cd, o
Cu é considerado um dos principais metais poluentes, incluído na lista de prioridades
da USEPA. Neste trabalho, os maiores teores de Cu foram obtidos nas amostras
5, 6 e 7 cujas concentrações são: 76,180; 76,436 e 80,355 mg kg-1, respectivamente.
De acordo com os valores orientadores estabelecidos pela CETESB (2005), essas
três áreas apresentam teores de Cu superiores ao valor de prevenção, estando assim
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sujeitas a alterações prejudiciais à qualidade do solo. O valor observado na amostra
1, demonstra que a ocorrência natural do Cu nos solos da área em estudo são bem
inferiores ao limite do valor de referência de qualidade. Esse resultado reforça a tese
de que o uso de defensivos agrícolas bem como outros insumos e fertilizantes está
contribuindo para o aumento da concentração de Cu nas áreas de cultivo.
Sugere-se, ainda, mais estudos sobre a contaminação ambiental, em especial
por metais pesados devido à interferência antrópica no meio, para que se possa melhor
compreender as conseqüências advindas da atividade agrícola. Ressalta-se também a
necessidade de se estabelecer valores orientadores para a presença de metais pesados
em solos e águas da região foco de estudo e de todo estado, à semelhança daquilo que
vem sendo estabelecido para o estado de São Paulo pela CETESB.
Os teores de metais pesados existentes naturalmente na área mostraramse relativamente altos para os elementos Cr e Cd. Para o Pb foi registrada baixa
concentração nos locais onde não há interferência antrópica, bem como nas áreas
cultivadas. Foram verificados teores de Cu e Ni nas áreas cultivadas acima daqueles
observados para áreas sem atividade antrópica.
O uso de defensivos agrícolas bem como outros insumos e fertilizantes
pode contribuir para o aumento da concentração de metais pesados, porém não
foram verificadas, ainda, concentrações suficientes para que as áreas estudadas sejam
tidas como contaminadas.
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Introdução

O projeto de Produção Integrada, Participativa e Agroecológica da SubBacia do Ribeirão são João (PIPA), tem por objetivo o desenvolvimento de iniciativas
econômicas e fortalecimento da capacidade gerencial em unidades de produção
agropecuária. Dentre as atividades de geração de renda tem-se a apicultura, a qual
beneficia todas as famílias do Reassentamento Mariana e vizinhos, totalizando 30
famílias.
A apicultura é uma das atividades capazes de causar impactos positivos,
tanto sociais quanto econômicos, além de contribuir para a manutenção e preservação
dos ecossistemas existentes. A cadeia produtiva da apicultura propicia geração de
inúmeros postos de trabalho, empregos e fluxo de renda, principalmente no ambiente
da agricultura familiar, sendo, dessa forma, determinante na melhoria da qualidade de
vida e fixação do homem no meio rural. O Brasil apresenta características especiais de
flora e clima, que aliado a presença da abelha africanizada, lhe conferem um potencial
fabuloso para a atividade apícola, ainda pouco explorado (PEREIRA et. alli., 2003).
A criação racional de abelhas Apis mellifera (Hymenopterz: Apiche) considerada
uma atividade agropecuária, cresceu significativamente nos últimos 20 anos. De fácil
implantação, com custos baixos, tanto na iniciação quanto na manutenção, e de
retorno econômico mais rápido, ela proporciona uma grande diversidade de produtos
e serviços. Porém, como enfatiza COSTA e OLIVEIRA (2005), o progresso dessa
atividade depende do correto manejo por parte do apicultor.
_______________________________
* Projeto: Produção Integrada, Participativa e Agroecológica da Sub-Bacia do Ribeirão São João – PIPA. (NUDAM-UNITINS/Petrobras).
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No município de Nazaré (523 km de Palmas), a Associação de Apicultores
de Nazaré (Apina) tem mostrado que a criação de abelhas pode ser um bom negócio.
Só em 2005 registrou uma produção de quatro toneladas de mel, e uma renda extra de
R$ 32 mil aos associados. Como a apicultura não se destina só à produção de mel, mas
também à polinização agrícola, produção de própolis, pólen e geléia real, a proposta
da Apina é multiplicar as colméias existentes para ampliar a produção de mel e demais
produtos e serviços da apicultura (ADITAL, 2007).
Segundo WIESE (1995), o local perfeito para a prática da apicultura tem
que ter: boa florada; ausência de ventos fortes; acesso fácil; segurança contra terceiros
e animais; água próxima; e presença de muito sol.
O Sub-projeto “avaliação do desempenho na produção de mel de acordo
com o manejo e a disposição do apiário”, tem por objetivo contribuir para a melhoria
do desempenho da apicultura no Reassentamento Mariana. Para tanto, propõe-se o
estudo de aspectos relacionados à disposição do apiário, bem como das técnicas de
manejo adotadas pelos apicultores.

Material e Métodos

O estudo foi realizado no Reassentamento Mariana, situado nos limites
da Sub-Bacia do Ribeirão São João, Município de Palmas-TO. Além de atividades
agrícolas voltadas a subsistência e à comercialização de excedentes, com o início do
Projeto PIPA outras atividades ganharam importância, como a apicultura.
O diagnóstico foi realizado por ocasião da revisão das colméias, e levou em
conta aspectos gerais relacionados a situação atual dos apiários. Todas as colméias
foram identificadas e marcadas para facilitar o processo de registro dos dados que
permitiu avaliar o desempenho na produção de mel.
A formulação do calendário de revisões das colméias foi baseado nos
períodos das floradas, necessariamente antes e após as floradas. O objetivo foi deixar
as colméias em condições adequadas para o início da produção, mas também garantir
as condições mínimas de manutenção da colméia no período de menor florada.
Conforme orientações contidas na bibliografia as revisões das melgueiras no período
da florada devem ser realizadas a cada 15 dias. Na entressafra, ou seja, quando a
florada estiver escassa, as revisões devem ser menos freqüentes para se evitar o
desgaste dos enxames.
Durante as revisões todas as informações observadas nas colméias foram
registradas na ficha de acompanhamento das colméias. Os aspectos considerados
foram: sanidade, alimentação, produção de mel e outros.
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Depois de realizadas as revisões de todas as colméias, e com base na ficha
de acompanhamento e registro dos aspectos observados e providências adotadas,
procedeu-se a análise individual e comparativa dados obtidos sobre as colméias e
apiários.
Para avaliar o desempenho dos apiários na produção de mel levou-se em
consideração as técnicas adotadas no manejo, a disposição dos apiários, a posição das
colméias, a florada, os inimigos naturais, as condições em que a rainha se encontrava
e a situação dos quadros.
Então, foi proposto basicamente duas avaliações, sendo uma entre os apiários,
e outra entre as colméias de um mesmo apiário. Com isso buscou-se identificar as
diferenças entre apiários e colméias, bem como os principais fatores que interferem
de maneira positiva ou negativa no desempenho dos apiários e na produção de mel.
É também importante levar os resultados do estudo aos apicultores, pois
serão esses os principais beneficiários das possíveis melhoria no desempenho dos
apiários. Além disso, acredita-se que a proximidade entre técnicos e apicultores
também pode estimular a adesão de novos apicultores e o fortalecimento da apicultura
na Comunidade do Reassentamento Mariana e no Estado do Tocantins. A divulgação
das informações geradas neste estudo foi realizada através de reuniões com a
participação dos apicultores diretamente envolvidos e demais interessados, podendo
esses serem apicultores de assentamentos vizinhos ou até mesmo estudantes.

•

Resultados e Discussão

Situação Inicial dos Apiários
Na primeira revisão foi diagnosticada a situação atual das colméias e dos
apiários. Esse diagnóstico se deu em cada uma das colméias, quadro por quadro, e na
ocasião cada colméia foi devidamente identificada (numerada).
No Reassentamento Mariana existem três apiários, que estão dispostos em
locais diferentes um dos outros. O primeiro apiário dispõe de 12 caixas numeradas de
01 a 12, no entanto, apenas 9 estão povoadas. O meio biofísico deste primeiro apiário
não é muito favorável ao bom desempenho das colméias, pois o local é caracterizado
por uma mata fechada, o que aumenta a umidade e conseqüentemente ao ataque
de traças. Como este apiário esta localizado no pé da serra a luz do sol atinge as
caixas mais tarde ocasionando uma diminuição na jornada de trabalho das abelhas,
fato que influência negativamente a produção de mel. Outro aspecto observado é a
presença de muitos arbustos da altura das colméias, o que interfere na linha de vôo
das abelhas.
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No segundo apiário existem 10 colméias, numeradas de 13 a 22, das quais
apenas uma não esta povoada. Assim como o primeiro apiário, este também esta
localizado no pé da serra, porém, a vegetação é bem menos densa, o que torna o meio
mais arejado, e conseqüentemente menos úmido.
O terceiro apiário contém 13 colméias, e apenas duas abandonadas. O local
deste apiário é bem diferente dos anteriores, pois além de possibilitar a incidência da
luz solar mais cedo, também é mais arejado e sem obstáculos que acarretem problemas
ou dificultem a linha de vôo das abelhas.
• Recomendações técnicas
Diante das condições constatadas durante diagnóstico da situação dos apiários/
colméias foram definidas várias recomendações técnicas, seja para resolver problemas
imediatos, ou para simplesmente adequar as práticas de manejo adotadas.
Dentre as intervenções técnicas recomendadas é importante mencionar a cobertura
das colméias para protegê-las do calor excessivo e também da chuva. A solução foi
utilizar um pedaço de papelão, e sobre este algum tipo de metal.
Outro aspecto importante são os suportes das colméias para evitar o ataque
de pragas. Um suporte ideal deve ter 75 cm, sendo 20 cm no solo e os outros 55 cm
para elevação das colméias.
A situação diagnosticada aponta fortes indícios de que algumas colméias
foram abandonadas devido ao ataque das traças e/ou maribondos. Também notouse a presença de formigas durante a revisão das colméias, o que pode vir a prejudicar
o desempenho das colméias, sobretudo porque as formigas atacam os quadros de
cria, matando as larvas. Recomendou-se a limpeza da área em torno das colméias,
sobretudo dos galhos de árvores e arbustos, evitando-se o acesso das pragas às
colméias.
A alimentação artificial das colméias durante o período de chuva, época de
pouca florada, foi recomendada como estratégia para reduzir o consumo de mel pelas
próprias abelhas, e manter as colméias fortalecidas para a nova florada.
Outra medida recomendada, a preparação de pré-florada das colméias,
consiste em uma revisão das colméias antes do início da florada, de maneira a tornar
as condições das colméias mais favoráveis para que as abelhas possam aproveitar
melhor a florada, e tornarem-se mais fortes e produtivas. Essa preparação pré-florada
envolve: abertura da linha de vôo das abelhas; reposicionamento de colméias; colocar
cera nova nos quadros; e quando possível colocar a melgueira.
Os apicultores também foram alertados quanto à importância de não deixar
no campo as caixas que forem abandonadas pelos enxames, e da necessidade de
manter as caixas vazias sempre limpas e prontas para receber um novo enxame.

33

XV Jornada de Iniciação Científica - UNITINS
•

Situação atual dos apiários
Nos Quadros 1 e 2 são destacadas as condições encontradas no início e ao
término deste estudo. Conforme previsto no diagnóstico inicial a primeira colheita
seria mesmo fraca, tanto que rendeu apenas 27 litros de mel. Tal resultado é em
grande parte decorrente do manejo empregado até aquele momento.
Com a adoção das medidas recomendadas a segunda colheita rendeu 120
litros de mel, demonstrando os avanços e melhorias proporcionados pela intervenção
técnica desencadeada. O resultado não foi mais expressivo devido o atraso na colheita.
A terceira colheita esta prevista para a segunda quinzena de setembro, quando é
estimada uma colheita de aproximadamente mais 300 litros de mel.
Importante destacar que hoje todas as colméias estão em plena atividade, e no mínimo
com uma melgueira, condições que possibilitarão outras duas colheitas este ano.
Quadro 1 – Situação dos diferentes apiários em dois momentos.

Quadro 2 – Situação geral dos apiários em dois momentos.

Nº QTotal = nº total de quadros
Nº QCA = nº quadros de cria aberta
Nº QPólen = nº quadros de pólen

Nº QCF = nº quadros de cria fechada
Nº QMel = nº quadros com mel

Com base nos dados apresentados nos quadros acima nota-se que os
resultados são positivos quando comparados os dois momentos, situação inicial e
final. Os resultados são importantes, pois apesar da perda de 03 colméias, aquelas que
sobreviveram tornaram-se mais fortes, e em condições mais favoráveis ao aumento
da produção de mel.
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Outra importante constatação obtida durante os trabalhos diz respeito à
interferência direta da localização do apiário sobre a produção de mel das colméias.
Notou-se que o Apiário-3, por estar mais bem localizado, apresentava 70% dos
quadros com crias abertas e fechadas antes do final das chuvas, enquanto que os
apiários 01 e 02 possuíam 44% e 43% respectivamente. Apesar das diferenças ainda
existentes entre os apiários, em geral eles hoje apresentam mais de 95% dos quadros
com crias abertas ou fechadas, aspecto que demonstra o vigor dos enxames. O
número de quadros com mel reforça essas afirmações, pois praticamente 50% dos
quadros possuem mel.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os avanços obtidos nos diferentes apiários são em grande parte resultantes
dos intensos esforços promovidos pela equipe técnica do Projeto PIPA, sobretudo
pela utilização de técnicas de manejo adequadas. Todavia, é importante destacar que
o empenho por parte dos apicultores do Reassentamento Mariana pode melhorar, e
com ele todos aspectos relacionadas à produção de mel.
Diante das condições atuais das colméias/apiários, e considerando que cada
colméia pode produzir em média 30 litros de mel/ano, estima-se produções anuais
futuras de 810 litros de mel. Com o mercado disposto a pagar R$ 20,00/litro de mel,
os apicultores do Mariana poderão obter uma receita anual de R$ 16.200,00.
Outra importante constatação diz respeito à mão-de-obra necessária para
o manejo dos apiários. Observou-se que para garantir o adequado manejo de 27
colméias são necessárias apenas 3 pessoas, as quais dedicam a cada mês 02 dias às
revisões realizadas quinzenalmente, e outros 02 dias às atividades realizadas fora do
apiário. Caso o apicultor dedique esses 04 dias a prestação de serviços como diarista,
cada um dos três apicultores obteria uma renda de R$ 100,00.
Mas ao dedicar-se à apicultura nas condições aqui descritas, e com uma
produção anual de 810 litros de mel, cada apicultor pode aferir uma renda mensal
adicional de R$ 450,00, ou de R$112,50 por dia dedicado a apicultura. Nota-se a partir
dessas projeções que a apicultura é 78% mais rentável do que a venda de mão obra
como diarista. Em outras palavras significa dizer que a apicultura remunera melhor
a mão-de-obra do apicultor/agricultor, permitindo a ele dedicar-se integralmente às
atividades na sua unidade de produção familiar.
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Introdução

A semente constitui a base fundamental para o desenvolvimento da
agricultura. É um veículo compacto, resistente e prático, por meio do qual as cultivares
são propagadas no tempo e no espaço. Um dos fatores mais importantes para garantir
o aumento de produtividade é a utilização de sementes de boa qualidade, envolvendo
os aspectos físicos, fisiológicos, genéticos e sanitários (Reis et al., 2005).
Além de veicular todo o componente genético da variedade, as sementes,
como agente biológico, podem apresentar outros atributos de qualidade, como
germinação, vigor e sanidade. A associação de patógenos com sementes de espécies
cultivadas tem sido uma crescente preocupação em todo o mundo, devido aos reflexos
desastrosos que esta interação pode provocar a um sistema produtivo (Maciel et al.,
2005). Por intermédio das sementes os patógenos são disseminados entre regiões
produtoras, dentro de um mesmo país ou entre províncias distintas.
O uso de sementes de elevada qualidade e o emprego de melhores práticas
culturais são condições necessárias à obtenção de altas produções (POLETTI et al.,
1999). De nada adianta adotar as melhores tecnologias sem contar com uma semente
vigorosa e livre de doenças (YORINORI, 1988).
Entre os fitopatógenos que colonizam grãos e sementes, temos maior
freqüência associada a fungos, seja por contaminação externa (infestação) ou
contaminação interna (infecção). Bactérias, vírus e nematóides também podem
colonizar grãos e sementes, e serem transmitidos acidentalmente para campos de
produção comercial.
Do ponto de vista epidemiológico, a disseminação de doenças via
sementes, é o principal fator negativo para a exploração agrícola, pois a veiculação
de patógenos em fase inicial causa grandes prejuízos econômicos, além de elevar
os custos de produção. Vários patógenos vegetais podem ser disseminados por
sementes contaminadas, ocasionando perdas significativas desde a implantação da
_______________________________
* Projeto: Implementação da rede estadual de avaliação de cultivares de milho. Órgão financiador: CNPq; Apoio Institucional: UNITINS
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cultura (redução de stand), desenvolvimento vegetativo e condenação de material
pós-colheita (sementes genéticas).
A semente assume importante papel na disseminação e transmissão de
inúmeros microorganismos, sendo os fungos os de maior ocorrência (GOULART,
1991). O tratamento de sementes com fungicidas é uma medida eficaz no controle
de muitos patógenos, não somente controla os fungos na própria semente, como
também os de solo, reduzindo a incidência de “damping-off” causado por eles. Nesse
contexto, a sanidade das sementes apresenta-se com significativa importância, uma
vez que determinados microorganismos, associados a elas, podem constituir-se em
fator altamente negativo no estabelecimento inicial de uma lavoura. Dessa forma, o
objetivo do presente trabalho foi investigar o comportamento de lotes de sementes
de milho e soja, quanto à presença de microrganismos que podem causar redução na
germinação e vigor das sementes.
Metodologia
O ensaio experimental foi conduzido nas instalações do laboratório de
fitopatologia da Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS), no período
compreendido entre abril e junho de 2008. Foram coletadas amostras representativas
de sementes de milho e soja provenientes das regiões agrícolas de Porto Nacional e
Silvanópolis.
A metodologia de identificação dos fungos infestantes foi baseada na
caracterização morfológica dos isolados obtidos nas diferentes amostras avaliadas,
por meio do uso de microscopia ótica (microscópio) e estereoscópica (lupa). Com
base nas observações morfológicas os agentes patogênicos foram identificados no
nível de gênero.
A avaliação da qualidade sanitária das sementes foi realizada, utilizando-se o
teste de “blotter” (DHINGRA & SINCLAIR, 1995). Para tanto, foram utilizados três
amostras de sementes de soja (TO 01/Silvanópolis, TO 02 e TO 03/Porto Nacional),
com 8 repetições de 10 sementes para cada tratamento, resultando em 80 sementes
avaliadas por tratamento (lote). Uma única amostra de milho (TO 04/Palmas) foi
analisada, seguindo a mesma padronização para os lotes de soja.
Para a montagem dos gerbox, foram utilizadas duas folhas de papel filtro,
que em seguida foram umedecidas com água destilada e esterilizada. O material foi
mantido em um germinador a 25ºC, por sete dias, com incidência de luz branca
fluorescente num intervalo de 12 horas de luz e 12 horas de escuro. Após os sete dias
de incubação, as análises das sementes foram feitas individualmente ao microscópio
estereoscópico verificando a incidência de fungos, e para certificação dos resultados
fez-se o exame da morfologia dos fungos ao microscópio de luz para sua identificação,
comparando com informações disponíveis na literatura (BARNETT & HUNTER,
1986).
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Resultados e Discussão

Nos lotes referentes a sementes de soja, foi verificada elevada incidência dos
fungos Aspergilus, Fusarium, Penicillium. Uma única ocorrência do fungo Colletotrichum sp.
foi registrada para uma amostra de soja proveniente de Silvanópolis. Nessas amostras
também foram detectadas a presença de bactérias como agente de contaminação
(Tabela 1).
Entre os fungos encontrados, foi observada uma maior incidência de
Aspergillus sp. (37,8%) seguido dos gêneros Fusarium sp. (33,1%) e Penicillium sp.
(4,3%). Das 320 sementes analisadas, 8,7% estavam contaminadas por bactérias, não
sendo possível identificar qual espécie bacteriana estava associada.
Dados semelhantes foram relatados por Maciel et al. (2005) que verificaram
elevada incidência dos fungos Aspergilus e Penicillium infestando sementes de soja sob
diferentes condições de armazenamento. Porém,
Tabela 1. Incidência de fitopatógenos em sementes de milho e soja.

Como somente foram coletados lotes de sementes de milho com tratamento
químico, não se verificou para esse tipo de semente, a presença de microrganismos
contaminantes.
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Introdução

A murcha bacteriana, causada pela bactéria Ralstonia solanacearum, constitui
uma das maiores limitações ao cultivo de diversas culturas agrícolas em regiões
de clima tropical, subtropical e zonas mais quentes de clima temperado em todo
o mundo (Hayward, 1991). Ralstonia solanacearum é considerada pela comunidade
científica como um dos mais importantes patógenos de plantas devido às elevadas
perdas que pode ocasionar e à dificuldade associada ao seu controle.
Culturas de importância econômica como: batata (Solanum tuberosum),
tomate (Lycopersicon esculentum), banana (Musa spp.), fumo (Nicotiana tabacum), pimentão
(Capsicum annuum), berinjela (Solanum melongena), pimenta (Capsicum frutescens), gengibre
(Zingiber officinale), amendoim (Arachis hypogaea) e eucalipto (Eucalyptus spp.) são
afetadas pela murcha bacteriana. Outras culturas, como: algodão (Gossypium hirsutum),
mandioca (Manihot esculenta), amora (Morus alba), Anthurium spp., além de diversas
plantas daninhas, também são hospedeiras do patógeno (Hayward, 1994; Miranda et
al., 2004).
O agente causador da murcha bacteriana apresenta grande diversidade
fenotípica. Isolados da bactéria obtidos de diferentes campos e em diferentes épocas
frequentemente se comportam de maneira diferente, no que diz respeito à virulência
e agressividade. Tradicionalmente, os isolados da bactéria são divididos em raças,
com base na capacidade de atacar diferentes hospedeiras (Buddenhagen et al., 1962),
ou em biovares, com base na capacidade diferencial de usar açúcares e alcoóis como
fontes de carbono (Hayward, 1964).
A classificação de Ralstonia solanacearum em biovares, amplamente utilizada
_______________________________
* Projeto: Desenvolvimento tecnológico e fortalecimento do sistema produtivo de hortaliças na região da ‘Matinha’. Órgão financiador: CNPq;
Apoio Institucional: UNITINS.
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em várias partes do mundo, é apresentada na Tabela 1. A classificação baseada em
hospedeiras diferenciais proposta inicialmente por Buddenhagen et al. (1962), relatava
a existência de três raças. Utilizando esse mesmo critério, He et al. (1983) propuseram
a adição de mais duas raças (raças 4 e 5) ao sistema de classificação. Em função dos
hospedeiros naturais, as raças e biovares se relacionam conforme a Tabela 2.
Tabela 1. Utilização de açúcares e alcoóis na diferenciação de biovares de
Ralstonia solanacearum.

(Hayward, 1994)
Tabela 2. Definição de raças de Ralstonia solanacearum pela afinidade por
hospedeiros e correlação com os respectivos biovares.

He et al., 1983)

O conhecimento biológico das estirpes de R. solanacearum presentes em
determinada localidade é fator primordial para a definição da estratégia de manejo da
doença, devido às variações bioquímicas e fisiológicas apresentadas pelos diferentes
isolados de R. solanacearum. A compreensão da variabilidade de Ralstonia solanacearum
é fator importante para se compreender os mecanismos evolutivos e ecológicos
do agente causador da murcha bacteriana, essenciais para a realização de estudos
epidemiológicos da doença e, conseqüentemente, para seu controle. A determinação
do biovar predominante e/ou existente em uma determinada localidade é fator
primordial para o sucesso de qualquer programa de melhoramento, uma vez que
a resistência à murcha bacteriana pode estar ligada diretamente às propriedades
bioquímicas do patógeno local (Lima Neto et al., 2002).
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No Brasil, foram relatadas as biovares 1, 2 e 3, infectando diversas culturas
agrícolas em todas as regiões geográficas. Os demais tipos bioquímicos (biovares
4 e 5) ainda não foram detectados (Lopes e Quezado-Duval, 2005). Mesmo assim,
monitoramentos mais detalhados em regiões distintas do país devem ser realizados
de forma a acompanhar a distribuição do patógeno, bem como caracterizar
bioquimicamente estirpes ainda não avaliadas, como as encontradas no Estado do
Tocantins.
No Estado do Tocantins o aumento das áreas cultivadas com hortaliças,
principalmente do grupo das solanáceas (tomate, berinjela, jiló, pimenta, pimentão
etc.) tem sido uma constante. Essa medida faz parte da estratégia econômica de
produção local que visa reduzir a dependência externa de abastecimento dessas
olerícolas, promovida atualmente, pelos Estados do Centro-Sul (São Paulo, Minas
Gerais, Goiás e Distrito Federal). Em Paraíso do Tocantins e Araguaína, agroindústrias
processadoras têm incentivado a produção de tomate industrial, gerando dessa forma
importante demanda para a pesquisa.
A murcha bacteriana tem sido relatada como o principal problema
fitopatológico nas lavouras de tomate no Estado, sendo favorecida pelas elevadas
temperaturas verificadas na região (Lima Neto et al., 2006). A ocorrência de Ralstonia
solanacearum em áreas de produção pode inviabilizar e/ou dificultar a produção
em função dos riscos associados à doença, fator que pode ser agravado em se
confirmando as previsões referentes ao aquecimento global. Estudos relacionados
à identificação e caracterização do patógeno, são fundamentais para a geração de
informações necessárias ao desenvolvimento científico, tecnológico e econômico do
Estado do Tocantins.
Dessa forma, o trabalho teve como objetivo determinar bioquimicamente
os isolados de Ralstonia solanacearum presentes nos campos de produção de solanáceas
no Estado do Tocantins.

Metodologia

Plantas pertencentes à família das solanáceas (jiló, pimentão e tomate), que
apresentavam sintomas característicos de murcha bacteriana, foram coletadas em
diferentes localidades no Estado do Tocantins.
Para o isolamento de Ralstonia solanacearum cortou-se as hastes das plantas
em pequenas secções, as quais foram desinfestadas superficialmente em álcool etílico
(70%) por trinta segundos e depois em hipoclorito de sódio a 2%, durante 1 minuto.
A seguir, as seções foram lavadas em água destilada e esterilizada (para retirada do
excesso de hipoclorito) e colocadas perpendicularmente em placas de Petri, com a
extremidade imersa em água estéril para promover a exsudação bacteriana. Após 10
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minutos, observada a fluxo bacteriano, repicou-se pelo método de estrias paralelas,
com auxílio de uma alça de platina flambada, as células bacterianas para placas de
Petri contendo meio de cultura Kelman, segundo metodologia preconizada por Lima
Neto (2002). As placas foram incubadas a 28ºC ± 2ºC por 24 horas. Após o período
de incubação, foram selecionadas colônias puras de coloração branca, crescimento
irregular e fluídas, características da espécie. As colônias puras foram transferidas
para água estéril, onde as bactérias estão preservadas.
Após a obtenção dos isolados de Ralstonia solanacearum, objeto do referido
estudo, os mesmos foram avaliados na Embrapa Hortaliças (Brasília, DF) quanto às
suas características de agressividade (capacidade relativa de causar doença em plantas
de tomateiro). O teste foi realizado em plantas de tomate susceptível a bactéria, com
uma suspensão bacteriana de aproximadamente 108 ufc/ml. Aplicou-se uma gota de
suspensão bacteriana no caule do tomateiro e com auxílio de um alfinete realizouse microferimentos no tecido vegetal do caule para penetração da bactéria. Outra
característica avaliada foi à morfologia das diferentes colônias de Ralstonia solanacearum
procedentes do Tocantins.
Para a determinação dos biovares foi empregada a metodologia descrita por
Hayward (1964). Soluções a 10% de diferentes açúcares (maltose, celobiose, lactose,
manitol, sorbitol e dulcitol) foram preparadas e esterilizadas por filtração. Após
a esterilização, alíquotas de 0,5 ml de cada solução foram transferidas para tubos
de ensaio contendo 4,5 ml do meio básico autoclavado e resfriado com a seguinte
composição: NH4H2PO4 (0,5 g), K2HPO4 (0,5 g), MgSO4.7H2O (0,2 g), NaCl (5,0 g),
extrato de levedura (1,0 g) para um litro de água destilada e esterilizada, e 0,3 ml de
solução aquosa a 1% do indicador de pH Azul de bromotimol. Após o preparo dos
meios, foi feita a repicagem dos diferentes isolados, com auxílio de alça de platina, a
partir de culturas em suspensão. A seguir, os tubos de ensaio em que foram inoculados
os diferentes isolados, permaneceram mantidos em câmara de crescimento por um
período de 21 dias, sob temperatura controlada de 28ºC ± 2ºC.

Resultados e Discussão

Foram obtidos 46 isolados de Ralstonia solanacearum em diferentes regiões
produtoras de hortaliças no Estado do Tocantins. As coletas se concentraram
principalmente em plantas de tomateiro, devido principalmente, à sua importância
econômica e suscetibilidade ao agente causador da murcha bacteriana (Tabela 1).
Verificou-se a presença de três tipos bioquímicos de Ralstonia solanacearum
infectando as plantas observadas (biovares 1, 2 e 3). Em um único isolado, procedente
de jiló (coletado na Matinha, Guaraí-TO), registrou-se a presença do biótipo 2 da
bactéria estudada. Cerca de 50% dos isolados de Ralstonia solanacearum pertenceram
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ao biovar 3, sendo o restante (48%) relacionado ao biovar 1 (Tabela 2).
A presença das biovares 1 e 2 não havia sido relatada no Estado do Tocantins.
Em estudo realizado por Lima Neto et al. (2001), de 74 isolados da bactéria coletados
na região de Palmas (TO), todos foram relatados como pertencentes à biovar 3. A
identificação de outros tipos bioquímicos revela que no Estado do Tocantins existe
grande diversidade genética do patógeno, o que por sua vez, dificulta a obtenção de
materiais genéticos resistentes à doença, tendo em vista, que a resistência ao patógeno
tem-se mostrado biovar-específica (Boiteux et al., 2008). A presença da biovar 3 é
comum nas regiões Nordeste e Norte do Brasil, e está condicionada à adaptabilidade
deste tipo bioquímico as elevadas temperaturas verificadas nessas regiões (Lopes e
Quezado-Duval, 2005).
Os isolados tocantinenses de Ralstonia solanacearum comportaram-se como
patogênicos a plantas de tomateiro em avaliação realizada em Brasília-DF. 81% dos
isolados do Tocantins foram patogênicos e apresentaram elevada agressividade,
quando avaliados em casa de vegetação (Tabela 2).
Os tipos bioquímicos da bactéria Ralstonia solanacearum predominantes no
Estado do Tocantins são os biovares 1 e 3.
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Tabela 1. Isolados de Ralstonia solanacearum procedentes de solanáceas cultivadas
no Estado do Tocantins.
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Tabela 2. Morfologia das colônias e teste de patogenicidade dos isolados de
Ralstonia solanacearum procedentes do Estado do Tocantins.

* não definido
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INTRODUÇÃO

No Brasil, a Oriza sativa é uma das mais importantes culturas anuais,
ocupando posição de destaque do ponto de vista econômico e social, constituindo se
em elemento básico para a população Brasileira. A área cultivada na safra 2007/2008
foi de 2.75 milhões de hectares com uma projeção de 14,61 milhões de toneladas e
com um consumo estimado de 12,3 milhões de toneladas (CONAB,2008).
Entre os insetos pragas de maior importância econômica para a cultura
do arroz, no Brasil, estão os percevejos fitófagos Oebalus poecilus (Dallas 1851) e
O. ypsilongriseus (Dee Geer 1773) (Hemíptera: Pentatomidae) que durante a fase
reprodutiva das plantas, se alimentam do conteúdo leitoso das panículas, ocasionando
perdas quantitativas e qualitativas na massa de grãos (Costa 1958, Ferreira & Martins
1985, Link et al. 1987, Oliveira & Kempf 1989, Vecchio & Grazia 1993, Ferreira
1999).
As espiguetas por eles atacadas têm o poder germinativo e vigor afetado
e apresentam maior porcentagem de plântulas anormais, (Ferreira & Martins 1985,
Ferreira 1998, Ferreira et al. 1999).
Para que essa cultura se torne competitiva e de boa rentabilidade no mercado,
devem ser estabelecidas algumas diretrizes nos programas de melhoramento genético
de cultivares de arroz. Portanto, em tais programas se busca á obtenção de linhagens
promissoras para as condições climáticas e edáficas, mas que tenham associadas boas
características agronômicas como produtividade, qualidade de grãos, resistência à
seca e ao ataque de pragas e doenças.
Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar genótipos de arroz quanto
as suas características agronômicas e resistência ao ataque de percevejos do gênero
Oebalus, sugadores das espiguetas.
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MATERIAL E MÉTODOS

O ensaio foi realizado no Complexo de Ciências Agrárias (CCA), da
Fundação Universidade do Tocantins, localizado no centro Agrotecnológico de
Palmas. (latitude 10°12’46”-S, longitude 48°21’37”-W, altitude 230m).
O preparo do solo realizado foi o sistema convencional (duas arações e
um nivelamento). O plantio foi realizado no dia 06 de dezembro 2007, utilizando se como adubação de plantio 240 Kg/ha-¹ da fórmula N-P-K (5-25-15+Zn). Após
30 dias foi realizada adubação de cobertura, como fonte de nitrogênio utilizando-se
sulfato de amônia na dose 125 kg/ha-¹ o equivalente a 25 kg de N/ha-¹ e aos 35 dias
foi realizada uma capina manual.
Cada parcela foi constituída de seis linhas de cinco metros lineares, espaçadas
0,30 m, onde foram semeadas a lanço 100 sementes por metro linear. O delineamento
experimental adotado foi o de blocos casualizados, com oito tratamentos (linhagens/
cultivares) e cinco repetições.
Para coleta de dados, foi utilizado um formulário de campo com as colunas
para anotações devidamente identificadas. Onde foram avaliadas: Floração Média
(FLO)- números de dias da semeadura 50% das panículas floridas, Altura (ALT)na fase de maturação, é obtida medindo-se a altura do colmo principal do solo até
a extremidade da panícula, Acamamento (ACA)- utilizar a escala de acamamento,
Doenças: Brusone da panícula (BP), Mancha de grãos (MG)- os dados das doenças
devem ser feitos de acordo com o Manual de Pesquisa em Arroz, ou do Sistema de
Avaliação Padrão para Arroz CIAT, e Produtividade de grãos (PROD)- produtividade
de grãos da parcela, a formula PA= P(100-U)/87, onde: U = umidade dos grãos no
momento da pesagem e P = peso dos grãos. Também foi utilizada uma ficha de campo
para registro semanal da ocorrência dos percevejos dos grãos em cada genótipo, que
é monitorado a partir da emissão de 5% das panículas. Neste monitoramento foi
utilizada rede entomológica de varredura para coleta dos insetos, e posteriormente
acondicionados em potes de plástico tipo sorvete (250 ML), contendo álcool
70% e levados para o laboratório onde foram realizadas a triagens, identificação e
quantificação dos insetos.
A colheita foi realizada quando os grãos apresentaram 18% de conteúdo
de água. Os grãos foram pesados e a umidade determinada utilizando o aparelho
GEHAKA modelo G600.
Para avaliar a atividade alimentar dos insetos e seus efeitos sobre o poder
germinativo de cada genótipo foram colhidas panículas formando três repetições.
De cada repetição, foram amostradas 40 panículas, onde foram determinados a
porcentagem de panículas cheias e vazias, número de bainhas de estilete, ou sinais
de alimentação, por espigueta (Bowling, 1979); porcentagem de grãos com bainhas;
porcentagem de perda de germinação ( calculada com base na subtração do poder
germinativo dos oito genótipos avaliados).
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SA presença de bainhas de estilete nas espiguetas foi detectada utilizando o
método da fucsina ácida, e o poder germinativo das sementes foi determinado pelo
teste de germinação.
Os dados foram submetidos á análise de variância e as médias comparadas
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade no programa Sisvar 5.0.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Todos dos cultivares/linhagens apresentaram ciclos curtos, o tempo
para o florescimento variou de 79 a 84 dias (Tabela1), sendo que os genótipos que
apresentaram ciclos significativamente mais precoces foram: Primavera, BRA 01596,
BRA 032051, Curinga, BRA 01506. De acordo com Fonseca & Castro (2003), as
variedades de arroz são classificadas, quanto ao ciclo, em precoces (até 112 dias),
médias (113 até 130 dias), médias e longas (131 até 150 dias).
Quanto à altura de planta, os genótipos diferiram entre si pelo teste de Tukey
a 5% (Tabela 1), sendo a altura variando de 0,79 a 119 cm. A baixa estatura diminui
as perdas por acamamento e facilita o trabalho do pequeno agricultor.
Para a produtividade, a cultivar/linhagem BRA 01596 (Tabela 1) mostrouse mais produtiva, apresentando uma produtividade de (1.610 Kg/ha-¹) seguido pela
BRA 032051 (1.582 Kg/ha-¹) superando as testemunha Primavera, Curinga que
produziram, respectivamente, 0,946 Kg/há-¹ e 1.031 kg/há-¹.
O cultivar BRA 01596 foi o que apresentou maior porcentagem de grãos
inteiros (45,9%) (Tabela 1) diferindo dos demais que não mostraram resistência e o
número de quebrados foi superior ao esperado; os grãos inteiros e o rendimento não
diferiram entre si estatisticamente pelo teste de Tukey.

51

XV Jornada de Iniciação Científica - UNITINS
Tabela 1. Média e erro padrão do tempo de florescimento (dias), altura de
planta (cm) Peso de 40 plantas (g), Rendimento (g), Porcentagem de grãos
inteiros e manchados de dez genótipos de arroz de terras altas no Estado do
Tocantins.

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.

Quanto as espécies de percevejos encontradas nas coletas realizadas na
primeira quinzena de janeiro (coleta 1), na segunda quinzena de janeiro (coleta 2),
na segunda semana de fevereiro (coleta 3) e na primeira semana de março (coleta 4)
e na terceira semana de março pode-se notar a presença não apenas do O. poecilus e
O. ypsilongriseus (Figura 2), mas também a presença do percevejo-do-colmo, Tibraca
limbativentris, que ao sugarem a haste do arroz, causam um estrangulamento na
planta provavelmente devido à toxina que inoculam, nas plantas novas ocasionam
o secamento das folhas centrais denominado “coração morto” e nas plantas em
produção ocasionam o aparecimento de cachos murchos e qualidade afetada,
conhecida como “panícula- branca- do - arroz”.
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Figura 2. Espécies de percevejos presentes em arroz de Terras altas no Estado do
Tocantins.
Quanto aos danos causados pelo ataque de percevejos (Tabela 2) pode-se
notar que a cultivar BRA 02601 e BRA 01596 tiveram menor número de espiguetas
com bainhas de estilete do que a Curinga e a Unit. Agro 006/07. O dano provavelmente
foi causado pelo percevejo O. ypsilongriseus devido ao grande número de amostras
encontradas. Admite-se que a menor porcentagem de bainhas de estilete esteja
relacionada a uma menor preferência alimentar dos percevejos por esta cultivar.
Nota-se, por exemplo, que dentre todas as cultivares, a Curinga foi a que apresentou
maior número de espigueta por panícula, obtendo ainda o segundo maior número de
bainhas de estilete. É provável que a cultivar Caiapó seja portadora de resistência do
tipo antixenose, como descrito por Kogan & Ortman (1977).
Tabela 2. Médias das porcentagens grãos de arroz vazios e manchados por
percevejos em arroz de terras altas no Estado do Tocantins.
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Em relação a doenças, 52,50% dos tratamentos mostraram-se resistente a
brusone na folha, 49,5% resistentes a brusone na panícula e 87,50% resistentes às
manchas no grão (Tabela 3).
Tabela 3. Médias das notas de Brusone da panícula e da folha em oito genótipos
de arroz de terras altas no Estado do Tocantins.

*Escala de notas de 1 a 9.
Na avaliação da qualidade fisiológica das sementes, não houve interação
significativa, não foram constadas diferenças quanto ao poder germinativo das
cultivares. Percebe-se diferenças no que se refere as porcentagens de sementes
mortas (Tabela 4).
Tabela 4. Alterações provocadas por percevejos O. ypsilongriseus e por ambas
espécies sobre a qualidade fisiológica de cem grãos de cultivares de arroz de
terras altas no Estado do Tocantins.

*Escala de notas de 1 a 9.
Os genótipos mais resistentes ao ataque de percevejos são BRA 02601 e
BRA 01596. O percevejo O. ypsilongriseus ocorre em maior número em arroz de Terras
altas no estado do Tocantins. Os percevejos reduzem o rendimento total de arroz, e
aumentam o número de grãos inteiros manchados, mas não alteram o número total
de grãos inteiros.
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Introdução

O uso de plantas de cobertura é uma prática agrícola que contribui para a
conservação dos solos tropicais, protegendo-os da exposição direta do sol, impacto
das chuvas e ventos, principais agentes causadores de sua degradação. Além do efeito
de proteção, tais plantas podem ser manejadas visando à adubação verde, acarretando
impacto positivo sobre as características químicas, físicas e biológicas dos solos
(DE-POLLI et al., 1996). O cultivo de plantas para adubação verde pode conduzir
à conservação e incremento do teor de matéria orgânica do solo (CANELLAS et
al., 2004), conferindo ao agricultor certa autonomia em relação à disponibilidade de
matéria orgânica.
Apesar, de várias espécies de famílias botânicas serem cultivadas para tal fim,
destacam-se aquelas da família Leguminosae. As leguminosas, além de proporcionarem
benefícios similares aos obtidos com espécies de outras famílias, formam associações
simbióticas com bactérias fixadoras de N2 dos gêneros Rhizobium sp. e Bradyrhizobium
sp., resultando em quantidades expressivas de N após o corte, acarretando, se
adequadamente manejada, auto-suficiência neste nutriente (GUERRA et al., 2004).
No Brasil a principal forma de utilização da Crotalaria é como adubo verde,
principalmente pela característica marcante das leguminosas em formar associações
simbióticas com bactérias dos gêneros Rhizobium e Bradyrhizobium, representando
uma das principais fontes biológicas de nitrogênio para os solos agrícolas (FREIRE,
1992). Conhecida desde a Antigüidade, essa prática pode ser conceituada como o uso
de plantas em rotação ou consórcio com culturas de interesse econômico, tendo seus
resíduos incorporados ao solo ou mantidos na superfície (COSTA et al., 1993).
_________________________________
*Projeto: Fazendinha Agroecológica de Palmas - Sistema Integrado de Pesquisa em Produção Agroecológica: Instrumento para a Sustentabitlidade
dos Sistemas de Produção e Valorização de Produtos Agropecuários Orgânicos; UNITINS/PIBIC; Fundação Universidade do Tocantins.
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Dentre as espécies da família Leguminosae, a maioria dos trabalhos e
informações científicas no Brasil reportam-se à Crotalaria juncea (COSTA et al, 1993;
ESPINDOLA et al., 2005), cujo uso é amplamente preconizado face o seu rápido
crescimento, supressão de ervas espontâneas e ao grande potencial de produção de
fitomassa e fixação biológica do nitrogênio atmosférico (PEREIRA, 2004).
Além do aporte de nitrogênio, algumas leguminosas também contribuem na
reciclagem de outros nutrientes ao realizarem sua absorção em camadas subsuperficiais
do solo (COSTA, 1993). Com o posterior corte dessas plantas, ocorre a liberação
gradual dos nutrientes na camada superficial, através da decomposição dos resíduos,
tornando-os disponíveis para outras culturas. SZOTT & PALM, (1996) estudaram o
comportamento de leguminosas herbáceas perenes em solo da floresta amazônica,
constatando que sua fitomassa foi capaz de acumular grandes quantidades de N, P e
K durante um período de cinco anos de cultivo.
A decomposição é um processo complexo do ciclo biogeoquímico dos
sistemas naturais onde os aportes orgânicos são convertidos em nutrientes disponíveis,
matéria orgânica do solo e CO2. O processo de mineralização dos materiais orgânicos
adicionados ao solo encontra-se diretamente ligado às condições de temperatura
(ELLERT & BETTANY, 1992), umidade do solo (BRADY, 1989), qualidade do
material em decomposição (CONSTANTINIDES & FOWNES, 1994) e atividade de
macro e microrganismos decompositores presentes no solo (LAVELLE et al., 1992).
Através da utilização de plantas de cobertura do solo, torna-se possível diminuir a
oscilação térmica e as perdas de água, principalmente nos horizontes superficiais
(COSTA, 1993). Dessa forma, criam-se condições mais favoráveis para a atuação dos
organismos responsáveis pela ciclagem de nutrientes.
Face o exposto, o objetivo geral do presente trabalho foi determinar o
potencial de produção de fitomassa aérea e a taxa de decomposição dos resíduos de
seis leguminosas em condições de Cerrado.

Metodologia

O experimento foi conduzido na Fazendinha Agroecológica de Palmas,
localizada no Centro Agrotecnológico de Palmas, rodovia TO-080, km 10, PalmasTO.
Amostras de solo foram retiradas na camada de 0-20 cm para análise
química e determinação dos teores de nutrientes. De acordo com os resultados
obtidos nas análises do solo, foi realizada adubação homogênea com P na forma
de termofosfato, e K na forma de sulfato de potássio, para correção de possíveis
deficiências nutricionais.
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O delineamento experimental adotado foi de blocos ao acaso, com quatro
repetições, tendo como tratamentos as espécies Crotalaria juncea, Crotalaria ochroleuca,
Crotalaria spectabilis, Mucuna preta (Stizolobium aterrimum), Mucuna cinza (Stizolobium
cinereum) e Feijão Guandu (Cajanus cajan). A área total de cada parcela foi de 20,0 m2.
A semeadura (05/11/2007) 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. A população de plantas adotada foi de 1.000.000 por hectare, que
corresponde a uma 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 para as duas Mucunas e de 8 plantas.m-1, com sulcos espaçados de 0,5 m para
feijão guandu. Na semeadura foi utilizada alta densidade de plantio (aproximadamente
o dobro de sementes) para 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 50% das as plantas apresentarem florescimento, cortando-as a 0,05 m acima
da superfície do solo. 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.
A avaliação da decomposição dos resíduos vegetais foi iniciada após o corte
da parte aérea das plantas. Logo após o corte foi pesado 80g de material, em seguida,
as amostras foram acondicionadas em sacolas de tela plástica com abertura de malha
de 4mm, permitindo assim a passagem de microorganismos e alguns invertebrados.
As sacolas foram dispostas na superfície do solo. Foram preparadas sacolas para a
realização de coletas aos 4, 8, 19, 32, 45, 68 e 97 dias após o início do ensaio. Em cada
data de coleta o conteúdo remanescente das sacolas foi levado ao laboratório, para
procedimento da limpeza e separação do material (haste e folhas), das partículas de
solo, com auxílio de um pincel. Após esta etapa, haste e folha foram acondicionados
em sacos de papel, separadamente, e levados à estufa de ventilação forçada de ar, à
65oC, até o material alcançar massa constante, para determinação de massa seca.
Os dados de decomposição dos resíduos foram ajustados de acordo com
modelo exponencial simples ( X= Xo e-kt ), como utilizado por REZENDE et al.
(1999); onde X é a quantidade de matéria seca ou nutriente remanescente após um
período de tempo, em dias; Xo é a quantidade de matéria seca ou nutriente inicial; e K
é uma constante de decomposição. Reorganizando os termos da equação, é possível
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calcular a constante de decomposição ou valor K; descrito como K= -In (X/Xo)/t.
Foi também estimada a partir do modelo, o tempo de meia vida, que expressa o
período de tempo necessário para que a metade dos resíduos se decomponha ou
para que a metade dos nutrientes contidos nesses resíduos seja liberada. As curvas
de perdas de matéria seca e nutrientes dos resíduos vegetais, assim como as equações
matemáticas, que melhor representarem o fenômeno, foram obtidas por meio de
análises no programa Sigma Plot.
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
Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade, com o auxílio do programa estatístico
SAEG versão 9.1.

Resultados e Discussão

Ao interpretar o resultado da análise de variância do experimento, observase efeito significativo (p ≤ 0,05) para a produtividade de fitomassa aérea seca das
espécies estudadas. Fato diferente foi observado para a produção de fitomassa aérea
fresca, que não apresentou diferença significativa entre as espécies estudadas (Figura
1).

Figura 1- Produtividade de fitomassa aérea fresca de seis leguminosas em condições
de Cerrado.
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As maiores produções de fitomassa aérea seca, foram obtidas com C. juncea,
alcançando 8,4 Mg.ha-1, C. ochroleuca, alcançando 8,6 Mg.ha-1, e Feijão guandu com 10,0
Mg.ha-1 (Figura 2). Os menores rendimentos foram obtidos no cultivo de C. spectabilis,
Mucuna cinza e Mucuna preta, com produtividade de 4,8 Mg.ha-1, 5,3 Mg.ha-1 e 3,4
Mg.ha-1, respectivamente.

Figura 2 - Produtividade de fitomassa aérea seca de seis leguminosas em condições
de Cerrado.
De maneira geral, observou-se que o cultivo das leguminosas proporcionou
boas produções de fitomassa aérea seca, onde os melhores rendimentos foram obtidos
com Feijão guandu, C. juncea e C. ochroleuca. Como a manutenção da produtividade
encontra-se, em grande parte, associada à conservação e ao incremento de matéria
orgânica dos solos (CANELLAS et al., 2004; GUERRA et al., 2004; ESPINDOLA et
al., 2005), a adoção de sistemas que privilegiem a produção “in situ” de fitomassa como
é caso da adubação verde, torna-se importante para o manejo da fertilidade do solo,
principalmente em unidades orgânicas. Observou-se que as espécies presentemente
avaliadas, com exceção de Mucuna preta, apresentaram características desejáveis
quanto à quantidade de fitomassa recomendada para cobertura de solo (DAROLT &
SKORA NETO, 2007; EMBRAPA, 2007).
A decomposição dos resíduos da parte aérea dos adubos verdes foi estimada
“in situ”, sendo determinada a partir da proporção de matéria seca remanescente ao
longo do tempo e sendo descrita por um modelo exponencial simples (REZENDE
et al., 1999). Os modelos de regressão e os parâmetros das equações de decomposição
foram significativos ao nível de 5% de probabilidade, conforme apresentado
Tabela1.
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A constante k do modelo matemático adotado permite comparar a taxa
de decomposição dos resíduos das diferentes coberturas, ou seja, valores menores
correspondem a menores taxas de decomposição. Desta forma observa‑se que a
espécie C. spectabilis, apresentou maior taxa de decomposição, seguida pela M. cinza e
M preta (Tabela 1).
Menores valores da constante K foram observados em Feijão guandu,
seguindo das espécies, C. juncea e C. ochroleuca, o que significa uma menor velocidade
de decomposição dos resíduos da parte aérea destas espécies como observado na
Tabela 1.
Tabela 1. Constante de decomposição (K) e equação de decomposição da
matéria seca de seis leguminosas em condições de Cerrado.

*Significativo ao nível de 5% de probabilidade.

Ao analisar as curvas que representam o percentual de matéria seca
remanescente das seis espécies leguminosas estudadas, verifica-se que C. juncea, C.
ochroleuca, e Feijão guandu proporcionam melhor potencial para cobertura e proteção
do solo aos 90 dias após o corte das leguminosas, apresentando 64%, 65% e 68%
de matéria seca remanescente, respectivamente (Tabela 1). Esta maior permanência
dos resíduos, representa importante estratégia para o manejo e conservação de solos
tropicais como é o caso da região onde trabalho foi desenvolvido.
Em contrapartida, as espécies C. spectabilis, M. cinza e M. preta apresentaram
menor persistência dos resíduos aos 90 dias após o corte (50%, 56% e 55% de matéria
seca remanescente), conforme observado na Tabela 1.
Assim, pode-se concluir que:
1. As maiores produções de fitomassa aérea seca, foram obtidas com cultivo de
Feijão guandu, C. juncea e C. ochroleuca.
2. A maior taxa de decomposição dos resíduos foi obtida em C. spectabilis, seguida
pela Mucuna cinza e Mucuna preta e as menores taxas observadas em Feijão
guandu, C. juncea e C. ochroleuca.
3. O melhor potencial para cobertura e proteção do solo aos 90 dias após o corte
das leguminosas foi obtido em C. juncea, C. ochroleuca, e Feijão guandu.
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Introdução

Desenvolver e melhorar os modelos de manejo do solo para proporcionar
cultivo contínuo de forma sustentável na Amazônia, tem despertado o interesse por
alternativas que diminuam os impactos ao ecossistema. O uso de leguminosas tem
demonstrado bons resultados, visto que o sistema de cultivo tradicional, responsável
pela produção da maioria dos alimentos locais dos pequenos produtores, tem sido
instável e improdutivo.
O uso intensivo e o manejo inadequado do solo pelos pequenos agricultores,
podem ocasionar danos irreparáveis nos solos ao longo do tempo, ocasionando a
queda da produtividade dos cultivos, obrigando a mudança constante de área. Nesse
contexto, a adubação verde, é uma prática de manejo importante para os agricultores,
visto que, confere ao agricultor certa autonomia em relação à disponibilidade de
matéria orgânica e nitrogênio da fixação simbiótica, além de ampliar a biodiversidade
funcional na propriedade.
Os sistemas agroflorestais (Safs) consorciados com leguminosas vem sendo
uma das alternativas para o uso do solo de forma sustentável, devido à presença de
diversos componentes arbóreos, e a diversidade de espécies hebáceas, chegando a
fornecer certa demanda de biomassa, favorecendo a cobertura do solo e a ciclagem
direta de nutriente entre a vegetação e o solo, possuindo assim uma dinâmica diferente
dos demais tipos de cultivos, possibilitando o cultivo de culturas de subsistências
entre as árvores até que estas se estabeleçam totalmente.
Esse sistema permite ao pequeno produtor recuperar a fertilidade do solo,
aproveitar melhor sua área em um mesmo espaço de tempo, proporcionando então
maior diversidade de produção, diminuindo a necessidade de insumos externos,
reduzindo os impactos ambientais negativos da agricultura convencional e garantindo
seu
alimento (RONDON NETO, 2004).
_________________________________
*Projeto: Fazendinha Agroecológica de Palmas - Sistema Integrado de Pesquisa em Produção Agroecológica: Instrumento para a Sustentabilidade
dos Sistemas de Produção e Valorização de Produtos Agropecuários Orgânicos; UNITINS/PIBIC; Fundação Universidade do Tocantins.
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O manejo inadequado da área desmatada resulta em rápido declínio da
capacidade produtiva do solo (Amabile, 2000). O consórcio entre leguminosas e
gramíneas, é uma forma de protocoperação a fim suprir a necessidade de N para a
gramínea através da fixação biológica, reduzindo assim o gasto com insumos externos
(CECCON, 2007).
No Tocantins, pelas condições do agricultor com baixa renda, solo
quimicamente pobre (não adubado) e manejo pouco intensivo, acredita-se que as
leguminosas possam dar o necessário a estes na recuperação da fertilidade do solo.
Devido aos poucos trabalhos nesse sistema, os agricultores familiares ainda preferem
os monocultivos, temendo a baixa produtividade de sua cultura principal dentro de
um SAF. Claramente, pode-se notar que a produção em um SAF será diferente de um
monocultivo, no entanto o agricultor poderá se beneficiar com a maior diversidade
de seus produtos..O trabalho tem como objetivo estudar aspectos que auxiliam o
agricultor favorecido por três leguminosas em um sistema agroflorestal.

Metodologia

O presente estudo foi conduzido no campo experimental da Universidade
Federal do Tocantins – UFT, em Gurupi-TO. A altitude da área experimental é de
280 m, e as coordenadas são 11°43’45’’ de latitude e 49°04’07’’ de longitude. O
clima da região, segundo a classificação de KÖEPPEN é do tipo B1wA’a’ úmido
com moderada deficiência hídrica. A temperatura média anual é de 29,5 °C, com
precipitação anual média de 1800 mm, sendo que a época chuvosa concentra entre
os meses de outubro a fevereiro, ou seja, um verão chuvoso e um inverno seco. A
área experimental é um SAF com mais de 20 espécies arbóreas espaçadas de quatro
metros entre plantas e entre fileiras com três anos de implantação, sendo o solo no
local classificado como Plintossolo Háplico distrófico com 18% de argila.
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso com quatro
repetições. Os tratamentos foram: crotalária (Crotalaria juncea) feijão caupi (Vigna
Unguiculata), feijão guandu (Cajanus cajan), consorciado com e milho em cultivo
solteiro. Cada parcela compôs uma área de 10 m², com uma área útil 1 m2 destas.
Os tratamentos foram implantados nas entrelinhas das árvores de forma manual,
onde cada parcela recebeu adubação de plantio de 325 kg/ha-1 (fórmula 5-25-15) de
acordo com analise de solo, e mais 30 kg/ha-1 (fórmula 30-0-30) em cobertura. Foram
avaliados: peso de espigas, massa seca, tamanho de espigas, peso do milho sem palha
e as características químicas do solo através de análises laboratoriais.
O plantio do milho foi realizado no dia 14/12/2007, com espaçamento
de 20 cm entre plantas e 70 cm entre fileiras e após 24 dias do plantio, realizou-se o
plantio das leguminosas nas entrelinhas do milho.
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No dia 14/03/2008 realizou-se à colheita do milho para quantificar sua
produtividade pesando as espigas com palhas e sem palhas e em seguida foram
selecionadas as 10 maiores espigas de cada parcela, onde foram medidos seus
tamanhos.
Cortou-se uma quantidade de plantas de milho em 1m2 de cada parcela a
0,05 m acima do solo, e esse material foi colocado em estufa com ventilação forçada,
a 65ºC, por 72 horas, para posterior determinação da produção de matéria seca da
parte aérea.
A qualidade química do solo foi analisando retirando amostra no inicio e
final do trabalho.

Resultados e Discussão

As leguminosas Crotalaria juncea, feijão caupi (Vigna Unguiculata), feijão
guandu (Cajanus cajan) vêm sendo muito utilizadas em sistemas de consórcio com
milho por apresentar boa fixação biológica de N, cobertura do solo e por melhorar as
propriedades químicas e físicas do solo (CALEGARI et al., 1993), além de aumentar
o teor de umidade do solo e também devolver nutrientes ao solo periodicamente com
suas podas (RIBASKI et al., 2002).
No entanto, com os resultados obtidos (Tabela 2), verificou-se que não
houve significância para o teste Tukey ao nível de 5% para todas as variáveis.
A não diferença significativa entre os tratamentos para os parâmetros peso da espiga,
e tamanho médio das 10 maiores espigas se deve provavelmente ao milho (BR 106)
ser uma variedade mais rústica que não requer grandes doses de nitrogênio (Noce,
2004). Sendo assim, a cobertura obtida com as leguminosas não apresentaram os
resultados esperados.
Quanto à matéria seca, AITA (1997) verificou a maior produção quando o
milho foi consorciado com leguminosa, não ocorrendo no presente trabalho.
Embora não tenha diferenças significativas nos parâmetros da tabela 2, observase uma melhora nos tratamentos consorciados em alguns fatores químicos do solo
presentes na tabela1.
De acordo com análise química (Tabela 1), observou-se que nos tratamentos
com leguminosas houve aumento significativo de Ca e Mg entre os valores da análise
do início do plantio em relação a análise de conclusão do trabalho. Acredita-se que
esse resultado ocorreu devido à exigência das leguminosas na absorção de Ca e
posteriormente terem liberado o mesmo.
Em relação ao pH, ocorreu um leve aumento da acidez potencial, porém
os teores de Al não aumentaram. Onde o tratamento mais afetado foi o consorcio
entre milho e feijão caupi, essa reacidificação do solo pode ter ocorrido em função do
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processo de nitrificação, ou seja, liberado mais H+ ao solo. O processo citado acima
possivelmente explica a redução no teor da matéria orgânica, devido ao estreitamento
da relação C/N ocorrendo uma mineralização mais rápida da matéria orgânica.
Embora tenha ocorrido a perda da matéria orgânica observa-se na análise
química da tabela 1 um aumento da CTC total. Isso pode ter ocorrido devido à
formação de compostos mais instáveis gerando elevação da carga, nesse caso, ocupada
por bases trocáveis, também vista por GOTSCH (1995).
Por outro lado, verificou -se um aumento nos níveis de K e uma diminuição
nos teores de P, ocorrido provavelmente pelo efeito residual da adubação e da
necessidade maior da cultura por certos nutrientes, desta forma, obtiveram-se as
seguintes conclusões:
•
•
•
•

Não houve diferença estatística entre os parâmetros produtivos do milho nos
tratamentos avaliados.
Avaliando o sistema agroflorestal antes e depois do consórcio percebe-se que
houve melhoria em alguns parâmetros tais como SB, CTC e pH, porém com
redução dos níveis de matéria orgânica e P assimilável.
A competição que existe no cultivo consorciado não promoveu diferença de
produtividade que indicasse inviabilidade de uso das leguminosas.
Percebe-se pelos resultados obtidos nas análises químicas dos tratamentos que
o uso de consórcios na forma estudada (plantio após o milho) podem gerar
melhorias na CTC total e também nos teores de Ca + Mg, possibilitando um
melhor rendimento paras culturas introduzidas em sucessão.

Tabela 1. Resultado de analise análise química do solo, coletada de 0 a 20 cm
na área experimental, antes do plantio e após a colheita, em cultivo de milho
consorciado em sistema agroflorestal no município de Gurupi-TO.

M = milho solteiro;
M x C = milho consorciado com crotalária;
M xG = milho consorciado com feijão guandu;
M x F = milho consorciado com feijão caupi.
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Tabela 2. Produção de espigas com palha, massa média da espiga sem palha,
massa seca média das espigas e tamanho médio das espigas de milho em
cultivo consorciado em sistema agroflorestal no município de Gurupi-TO.
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Introdução

Dentre os ecossistemas tropicais que sofrem com aceleradas taxas de
destruição destaca-se o Cerrado, que foi identificado como um dos mais ricos e
ameaçados, um “hot spot” da biodiversidade (Miettermeier et al., 1999).
Cobrindo quase um quarto do território brasileiro, sua biodiversidade ainda
é pouco conhecida, o que se torna irônico se comparado à sua diversidade (Mendonça
et al., 1998).
Pertencente a classe Liliopsida e sendo a mais evoluída subclasse Liliideae, a
família Orchidaceae é uma das maiores do reino Vegetal com cerca de 30.000 espécies
(Cronquist, 1988).
Segundo Pabst e Dungs (1975) o Brasil possui cerca de 2.350 espécies
distribuídas em 191 genêros. O Cerrado apresenta de 500-600 dessas, ou seja, possui
25% da biodiversidade dessa família ocupando a terceira colocação, atrás da Serra do
Mar seguida da Amazônia (Pabst & Dungs, 1975).
Segundo Joly (1993), a família Orchidaceae é constituída de plantas
herbaceas, perenes, rizomaticas ou caulescentes, com raízes suculentas ou não,
as vezes trepadeiras com caule escandente no caso da Vanilla. Suas flores exibem
particularidades marcantes, como o labelo que serve como pista de pouso para o
agente polinizador e suas cores e perfumes para a atração do mesmo favorecem a
polinização cruzada (Dressler, 1993).
Atualmente a família orchidaceae é dividida em cinco subfamílias:
Apostasioideae, Vanilloideae, Cypripeioideae, Orchidoideae e Epidendroideae, que é
a maior e mais diversificada (Brito e Cribb, 2005).
_________________________________
*Projeto: Conservação e Preservação de Recursos Naturais na Sub-Bacia do Ribeirão São João: Uma Proposta de Participação Comunitária no
Processo de Gestão Ambiental. Financiamento: Petrobras. S.A.Programa: Petrobras Ambiental. Apoio: UNITINS.
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Para o estado do Tocantins Curcino (2006) identificou 46 espécies distribuídas
em 23 gêneros em 10,8% dos municípios do estado. Para os municípios que cercam a
Sub-bacia do ribeirão São João foram registradas 22 espécies. Esta constitui a maior
lista da família já divulgada para o Estado do Tocantins, entretanto, diversas espécies
só foram identificadas em nível genérico, além de outras cujas identificações não são
totalmente seguras.
No estado do Tocantins o conhecimento da diversidade das orquídeas, esta
inversamente proporcional ao nível de supressão da vegetação natural, que associada
a coletas indiscriminadas por colecionadores e comerciantes, constitui um fator de
ameaça para algumas espécies.
Deste modo, considerando a riqueza de espécies de orquídeas para o bioma
Cerrado e essa lacuna de conhecimento para o Tocantins, o presente estudo teve
como objetivo identificar a composição da flora orquidológica da Sub-bacia do
Ribeirão São João.

Metodologia

O presente estudo foi desenvolvido ao longo da Sub-bacia do Ribeirão São
João, localizada entre os municípios de Palmas e Porto Nacional, Tocantins, onde
foram percorridas as principais fitofisionomias naturais.
Para o levantamento das espécies da família Orchidaceae na Sub-bacia
Ribeirão São João foram realizadas coletas mensais no período de agosto de 2006 a
julho de 2008, priorizando-se as áreas com menor nível de degradação, onde coletouse as espécies em estádio fértil e georeferenciou-se as encontradas em estádio estéril.
Em campo foram observados e anotados os seguintes dados sobre as espécies
coletadas: local e data de coleta, hábito, habitat, coletor, coordenadas geográficas,
estado fenológico, entre outras observações.
Para a coleta e herborização das espécies adotou-se os procedimentos
metodológicos descritos por Fidalgo e Bononi (1989) e Mori et al. (1989). A
determinação taxonômica foi realizada por meio de literatura especializada.
O material coletado foi incorporado ao Herbário HUTO, da Fundação
Universidade do Tocantins.
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Resultados e Discussão

Neste estudo foram catalogadas 18 (dezoito) espécies: Barbosella cf.
orbiculares Luer, Brassavola fragans Barb. Rodr., Campylocentrum micranthum (Lindl.) Rolf.,
Catasetum confusum G. A. Romero, C. macrocarpum Rchb f., Cattleya nobilior Rchb. F.,
Cleistes gracilis Schdl., Encyclia linearifolioides (Kraenzl.) Hoehne, Habenaria aphylla Barb.
Rodr., Lockhartia lunifera (Lindl.) Rchb. F., Notylia sagittifera Link & Klotzsch, Notylia
sp, Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl., Oncidium cebolleta (Jacq.), Polystachya concreta
(Jacq.) Garay, Sweett, Scaphyglottis modesta, Stenorrhynchus cf. hypnophilus Barb. Rodr. e
Vanilla palmarum Lindl. Não foi possível a identificação a nível especifico de 2 (dois)
espécimes.
As Orchidaceae ocorrentes neste trabalho pertencem às subfamílias
Epidendroideae, Orchidoideae e Vanilloideae (Brito e Cribb, 2005). Observa-se que
na área de estudo ocorreram representantes de 3 subfamílias existentes no Brasil,
segundo a subdivisão em subfamília adotada por Kores et al. (1997) e Pridgeon et
al. (1999, 2001, 2003). Além disso, dos gêneros que ocorreram no Brasil, 16 destes
(representando 8,4 %) foram registrados na área de estudo.
Do total de espécies amostradas neste levantamento 14 apresentam hábito
epifítico e 13 apresentam hábito terrestre, assemelhando com a composição florística
de Orchidaceae da Mata Atlântica e da Amazônia, onde predominam as espécies
epifíticas (Batista e Bianchetti, 2002). Apenas 1 espécie apresentou hábito escandente.
Sendo que não se encontrou nenhuma espécie rupestre.
Segundo Waechter (1986), citado por (Batista e Bianchetti, 2002), o
epifitísmo apresenta vantagens que são proporcionadas pelas melhores condições
de luminosidade e substrato relativamente isento de competição. Pois ocorrem
flutuações na disponibilidade de água, normalmente oriunda do ar atmosférico.
Observa-se na Tabela 1 que a mata de galeria predomina com o maior
número de espécies amostradas. Pois a vegetação fechada e coberta com a copa das
árvores, favorecem a freqüência das espécies de Orchidaceae das matas de galeria,
devido o sombreamento e a umidade do ambiente (Salles e Lima, 1990 citado por
Macedo, 2000). A variação de habitat é devido ao alto poder de adaptação da família
(Macedo, 2000).
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Tabela 1: Espécies da família Orchidaceae encontradas na área da Sub-bacia
Ribeirão São João, registradas e incorporadas no Herbário HUTO/UNITINS
- Palmas-TO, 2008.

* Não foi possível a identificação.
* Hábito: E – epifítico, Es – escandente, T – terrestre.

Este estudo evidencia a importância taxonômica, ecológica e econômica da
família para a área e para o Estado e sugere a continuação de estudos de dispersão,
riqueza genética e conservação, pois somente dois municípios foram visitados.
Tendo-se a necessidade de ampliar coletas onde há lacunas no levantamento e
conhecimento florístico. O número de espécies encontradas revelou uma significativa
riqueza da família Orchidaceae na área. A identificação de algumas espécies somente
ao nível genérico deve-se ao fato da escassez de estudo sobre flora do Tocantins, bem
como ao fato de parte do material observado estar em estádio estéril.
Devido o grande desmatamento das áreas de florestas da Sub-bacia
do Ribeirão São João, para a construção de hidrelétricas, o desenvolvimento da
agropecuária e da própria urbanização, observa-se que muitas espécies da família
Orchidaceae estão sendo devastadas e provavelmente logo serão extintas.
Visto que a maioria das espécies foram encontradas em mata de galeria
vê-se a necessidade de ações que contribuam para a conservação das áreas naturais e
reflorestamento das áreas devastadas para que não haja o desaparecimento de espécies
desta e de outras famílias.
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Introdução

O bioma Cerrado, ocupa cerca de 23% do território nacional (Ribeiro e
Walter, 1998) e é constituído por uma grande diversidade de paisagens, formadas por
diferentes fisionomias de vegetação, com distintos padrões de composições florística
(Felfili et al. 2005). O que determina uma grande diversidade florística, que coloca sua
flora como a mais rica entre as savanas do mundo, com 6.429 espécies já catalogadas
(Mendonça et al., 1998).
Embora diversos estudos tenham sido realizados sobre a vegetação do
Cerrado, o conhecimento a cerca da composição florística ainda é bastante pontual,
concentrados principalmente na região do Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais
e Mato Grosso (Marinho-Filho, 1992) e Goiás.
Para algumas regiões, os estudos acerca dessas formações vegetacionais são
escassos, e mesmo em áreas melhores investigadas novas espécies são regularmente
descritas (Cavalcanti, 2004).
No estado do Tocantins, a vegetação predominante é o cerrado que
corresponde a 87,8% das fitofisionomias presentes do Estado. As demais tipologias
ocorrentes são: floresta ombrófila aberta (5,4%), floresta ombrófila densa (4,3%),
floresta estacional semidecidual (1,9%) e floresta estacional decidual (0,6%) (SEPLAN,
2004) e ainda as matas ciliares (lato sensu).
A floresta estacional semidecidual, objeto do presente estudo, também
conhecida como mata seca semidecídua (Ribeiro e Walter, 1998) é o tipo de formação
florestal em que a porcentagem de árvores caducifólias, no conjunto florestal, situase entre 20 e 50% (Veloso et al. (1991), sendo que esse tipo de formação florestal
não possuir associação com cursos d’água, ocorrendo nos interflúvios em solos
geralmente mais ricos em nutrientes (Ribeiro e Walter, 1998).
___________________________________________________________________________
*Projeto: Conservação e Preservação de Recursos Naturais na Sub-Bacia do Ribeirão São João: Uma Proposta de Participação Comunitária no
Processo de Gestão Ambiental. Patrocínio: Petrobras. S.A. (Programa Petrobras Ambiental. Apoio: UNITINS.
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As florestas estacionais por apresentarem uma grande variedade de espécies
vegetais de interesse econômico, têm sido alvo freqüente de cortes seletivos para
atividades madeireiras realizadas ilegalmente (Schariot et al., 2003), assim como para
implantação de lavouras e pastagens, o que contribui para a fragmentação de áreas
naturais.
Quanto o nível de conhecimento da flora tocantinense, este ainda é
incipiente, tanto do ponto de vista florístico quanto fitossociológico (Santos, 2000).
Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo contribuir com o conhecimento
sobre a flora do Tocantins, através do levantamento florístico e fitossociológico
em uma área de floresta estacional semidecidual no município de Porto Nacional,
Tocantins.

Metodologia

A área de estudo está situada na Fazenda Frigovale no município de Porto
Nacional - TO no âmbito da Sub-bacia do ribeirão São João. As parcelas foram
instaladas em um trecho de floresta estacional semidecidual, coordenadas UTM:
0795054 e 8843344; 0794968 e 8843182; 0795028 e 8843354; 0794954 e 8843220,
que corresponde as quatro extremidades das unidades amostrais.
Para o levantamento fitossociológico foram instaladas 50 parcelas de 10m
X 20m (200m2) totalizando 1,0 hectare, em que foram amostrados todas as plantas
lenhosas com circunferência à altura do peito (CAP) igual ou maior que 15 cm.
Os dados obtidos no levantamento foram utilizados para calcular parâmetros
fitossociológicos (Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974): Densidades Absoluta e
Relativa, Freqüências Absoluta e Relativa, Dominâncias Absoluta e Relativa, Índice
de Valor de Importância (IVI), índice de Diversidade de Shannon (H’) e equabilidade
(J’), através do programa FITOPAC 1 (Shepherd, 1996).
As plantas coletadas foram incorporadas no HUTO (Herbário da Fundação
Universidade do Tocantins).

Resultados e Discussão

A vegetação possui troncos retilíneos e com copa formando dossel contínuo
em toda sua extensão, com sub-bosque bastante rarefeito. Entre as árvores emergentes
estão: cega-machado (Physocalymma scaberrimum), garapiá (Apuleia leiocarpa), jatobá
(Hymenaea courbaril), pau-d’óleo (Copaifera langsdorffii), angico (Anadenanthera colubrina),
ipês (Tabebuia impetiginosa e T. serratifolia). Registrou-se presença de plantas epífitas
(orquidáceas) e hemi-epífitas (aráceas).
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Foram amostradas 74 espécies, distribuídos em 62 gêneros e 40 famílias
botânicas. As famílias com o maior número de espécies foram: Myrtaceae (com 8),
Fabaceae e Rubiaceae (5 cada), Caesalpiniaceae e Bignoniaceae (4 cada), Anacardiaceae
(3), Bombacaceae, Ebenaceae, Chrysobalanaceae, Hippocrateaceae, Apocynaceae,
Arecaceae, Sapotaceae, Sapindaceae, Burseraceae, Nyctaginaceae e Loganiaceae (2
cada). Enquanto que 21 famílias apresentaram apenas uma espécie.
No levantamento fitossociológico foram amostrados 890 indivíduos, com
uma área basal por hectare estimada em 19,42 m2. O índice de diversidade de Shannon
(H’) foi de 3,02 e 2,43 nats/indivíduos para espécies e famílias, respectivamente, e
equabilidade (J’) de 0,703.
A família Burseraceae contribuiu com o maior número de indivíduos
amostrados (332 no total), seguidos de Arecaceae (116), Caesalpiniaceae (112),
Lythraceae (37), Anacardiaceae e Bignoniaceae (29), Ebenaceae e Fabaceae (24 cada),
Myrtaceae (23) e Chrysobalanaceae (19) (Figura 1). Em relação ao índice de valor
de importância (IVI), estas também foram as famílias mais importantes na área de
estudo (Figura 2).
Em relação às espécies Tetragastris altissima foi destacadamente a que contribui
como o maior número de indivíduos (215 no total), seguida de Protium heptaphyllum,
Syagrus oleracea, Copaifera langsdorffii, Physocalymma scaberrimum, Apuleia leiocarpa, Vatairea
macrocarpa, Hymenaea courbaril, Hirtela glandulosa, Tabebuia serratifolia e Diospyrus hspida
(Figura 3). No entanto, outras 16 espécies apresentaram baixa densidade, contribuindo
com apenas um individuo.

Figura 1: Número de indivíduos por famílias amostradas em floresta estacional
semidecidual na Fazenda Frigovale, município do Porto Nacional, TO.
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Figura 2: Índice de valor de importância (IVI %) famílias amostradas em floresta
estacional semidecidual na Fazenda Frigovale, município do Porto Nacional, TO.

Figura 3: Número de indivíduos por espécies amostradas em floresta estacional
semidecidual na Fazenda Frigovale, município de Porto Nacional, TO.
Na Figura 4, estão representadas as dez primeiras espécies em ordem
decrescente do IVI que corresponderam a 67,66% do IVI total, sendo: Tetragastris
altissima, Copaifera langsdorffii, Protium heptaphyllum, Syagrus oleracea, Apuleia leiocarpa,
Physocalymma scaberrimum, Vatairea macrocarpa, Hymenaea courbaril, Hirtela glandulosa e
Tabebuia serratifolia.
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Figura 4: Índice de Valor de Importância (IVI) por espécies amostradas em floresta
estacional semidecidual na Fazenda Frigovale, município de Porto Nacional, TO.
Vale salientar que muitas das espécies encontradas na área estudada se
destacam pela sua importância econômica e/ou utilidade que elas apresentam. Muitas
dessas espécies se enquadram em diversas formas de uso, por serem aproveitadas
como: madeireira, medicinal, ornamental, frutífera, alimentar, apícola, entre outras.
Entre as espécies de interesse madeireiro destacam: jatobá (Hymenaea
courbaril), gonçalo-alves (Astronium fraxinifolium), ipês (Tabebuia impetiginosa, T. serratifolia
e T. roseo-alba), aroeira (Myracrodruon urundeuva), almescla-aroeira (Tetragastris altissima),
garapiá (Apuleia leiocarpa), cega-machado (Physocalymma scaberrimum), tarumã (Vitex
polygama).
As espécies comumente utilizadas regionalmente para fins medicinais,
são: almescla (Protium heptaphyllum), pequi (Caryocar brasiliensis), pau-d’óleo (Copaifera
langsdorffii), caju (Anacardium occidentale), mucuíba (Virola sebifera), grudento (Mycia
selowiana), genipapo-do-cerrado (Tocoyena formosa), pau-terra (Qualea multiflora), gonçaloalves (Astronium fraxinifolium), tiborna (Himatanthus sucuuba), sambaíba (Curatella
americana).
Como espécies de valor ornamental pode-se citar: ipês (Tabebuia impetiginosa,
T. serratifolia e T. roseo-alba), jatobá (Hymenaea courbaril), pau-d’óleo (Copaifera langsdorffii),
garapiá (Apuleia leiocarpa), cega-machado (Physocalymma scaberrimum), pequi (Caryocar
brasiliensis), tingui (Magonia pubescens), massaranduba (Pouteria sp.), tarumã (Vitex
polygama), pati (Syagrus oleracea), entre outras.
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Entre as espécies frutíferas que são utilizados como fonte de alimentos,
tanto pela população humana, quanto pela fauna silvestre, e que são encontradas na
área de estudo, estão as seguintes: pequi (Caryocar brasiliensis), pati (Syagrus oleracea),
genipapo-do-cerrado (Tocoyena formosa), jatobá (Hymenaea courbaril), massaranduba
(Pouteria gardnerii), olho-de-boi (Diospyrus hispida), marmelada (Alibertia verrucosa),
murici (Byrsonima sp.), angelim (Andira anthelmia), caju (Anacardium occidentale), macaúba
(Acrocomia aculeata), fruta d’anta (Emmotum nitens), araçá (Psidium sp.), cagaita (Eugenia
dysenterica), entre outros.
Por outro lado, verificou-se que a maioria das espécies acima citadas, são
freqüentemente visitadas por abelhas o que demonstra a importância delas como
pasto apícola, estabelecendo uma relação entre a entofauna e a flora.
Entre as espécies registradas na área e que constam na lista oficial da Flora
Ameaçada de Extinção do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) encontram-se o gonçalo-alves (Astronium fraxinifolium)
e aroeira (Myracrodruon urundeuva).
A riqueza de espécies encontradas na área do presente estudo foi considerada
bastante expressiva, isto pode ser confirmado através do índice de equabilidade que
mostra uma alta heterogeneidade desta floresta.
Considerando que as florestas estacionais detém um grande número de
espécies de interesse madeireiro, e, que tem sido alvo freqüentes de cortes seletivos,
há necessidade de estabelecimento de unidades de conservação no Tocantins que
contemple tais fitofisionomias, que permita a efetiva proteção das mesmas.
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1

INTRODUÇÃO

O Estado do Tocantins possui condições naturais altamente favoráveis para
a agropecuária: excelente luminosidade, solos férteis e planos, regime de chuvas bem
definido e o grande volume de água da bacia do Tocantins, Araguaia e afluentes,
propício para a irrigação. A isso se soma a boa infra-estrutura de escoamento,
armazenagem e boa localização, encurtando as distâncias e custos de transporte para
os principais mercados nacionais e internacionais (Portal do Cidadão, 2008).
O Tocantins tem 430 mil hectares explorados em atividades agrícolas.
Estudos mostram que 60% do solo do Estado são agricultáveis e mais 25% podem
ser melhorados com tecnologias já disponíveis. Isso corresponde a uma área total de
mais de 23 milhões de hectares (Portal do Cidadão, 2008).
Dentro do Agronegócio é de consenso geral que o cultivo de algumas
frutíferas pelas suas características de elevada produtividade e rentabilidade por
área cultivada, pode vir a viabilizar economicamente pequenas propriedades rurais.
Porém para que este potencial teórico possa se concretizar na prática, algumas
dificuldades relativas ao acesso à tecnologia de produção e conhecimento dos canais
de comercialização necessitam ser ultrapassadas (Agrianual, 2002).
A cultura do mamoeiro tem também por mérito adequar-se à produção em
pequena escala, não exigir uso intensivo de máquinas, serem exigente em mão-de-obra,
proporcionando ampliação da oferta de empregos no campo, e adaptar-se às condições
edafoclimáticas da região. No entanto ainda há uma carência de informações técnicaseconômicas, e esta deficiência acaba por influenciar negativamente na viabilidade
desta cadeia produtiva e conseqüentemente do desenvolvimento econômico ligado
ao agronegócio de fruteiras tropicais.
* Projeto: Avaliação de híbridos de mamoeiro (Carica papaya l.) visando o incremento da cadeia produtiva da fruticultura no Tocantins;
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O propósito deste trabalho foi elaborar uma planilha de coeficientes
técnicos e custo operacional de produção de mamão para os produtores da região
central do Tocantins, partindo do sistema de cultivo recomendado pela Embrapa
– Empresa brasileira de Pesquisa Agropecuária e Incaper - Instituto Capixaba de
Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural e adotado por diversos produtores,
com pequenas variações.

MATERIAL E MÉTODOS

A elaboração da matriz de coeficientes técnicos e custo de produção
seguiram metodologia consagrada de “custo operacional de produção” (Matsunaga
et al., 1976).
Inicialmente foram estudados três sítios de observação, devido à viabilidade
de visitação e dentre aqueles que já trabalhavam com a cultura do mamão apresentavam
um mínimo de organização, para que as informações pudessem ser levantadas.
A matriz de coeficientes técnicos e custo operacional de produção resumem
o sistema de cultivo de mamoeiro, na qual estão inclusas todas as operações e todos
os materiais consumidos no ciclo de produção.
Os custos de produção foram classificados em custo de operações, custo de
materiais e outros custos. O “Custo de Operações” refere-se às despesas incorridas
no pagamento da mão-de-obra e nos gastos das máquinas (combustível, óleo, etc.). O
“Custo de Materiais” refere-se às despesas com mudas, adubos, corretivos, defensivos
e caixas de madeira. O item “Outros Custos” refere-se às despesas de terra (capital
imobilizado), depreciação de máquinas, custos financeiros e custos trabalhistas
(impostos e taxas).
Os custos trabalhistas correspondem à cerca de 33% do custo da mão-deobra, contando-se salário, férias, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
- e prêmio por dispensa sem justa causa, somados a 2,2% do valor da produção, dos
quais 2% de Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS -, 0,1% de seguro rural
e 0,1% de Serviço Nacional de Educação Rural – SENAR.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente realizou-se o levantamento dos coeficientes técnicos
comumente encontrados na literatura sobre a produção de Mamão Irrigado.
Baseado neste levantamento dos itens de custo de um hectare de Mamão
encontrado na literatura elaborou-se uma planilha para ser utilizada no levantamento
de informações junto aos produtores.
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No intuito de identificar produtores de Mamão Irrigado na região, buscaramse contatos na Secretaria de Agricultura do Estado do Tocantins, órgãos de extensão
rural e de pesquisa agropecuária. Dos produtores identificados, três deles possuíam
algum tipo de registro e controle do que foram utilizados e gasto no pomar.
Por meio de entrevista e anotação dos dados fornecidos por estes produtores
foi possível construir uma tabela com os principais coeficientes técnicos da região
estudada.
Paralelamente fez-se também um levantamento de preços nas casas
agropecuárias de Palmas para os principais itens de dispêndio utilizado no pomar.
De posse das quantidades e dos valores de cada item de custo foi possível
também elaborar uma análise preliminar do custo de produção por hectare de
Mamoeiro Irrigado.
Na Tabela 1 pode-se observar a análise do custo de produção por hectare de
Mamoeiro Irrigado.
A Amostra 1 com informações coletadas no Município de Porto nacional é
reflexo de um produtor que utiliza coeficiente técnico de produção elevada, obtendose produção por hectare acima da média nos dois anos de cultivo. No primeiro ano de
cultivo atingiu-se um custo de cerca de R$25.187,82 que foi onerado principalmente
pelo custo das mudas e aquisição e manutenção do Sistema de Irrigação. O item
Irrigação e Aquisição de Mudas representaram uma das maiores porcentagens de
dispêndio dentro do custo de materiais. Para o custo de operações o item mão-deobra foi o que representou o maior custo.
Para calcular a Receita Estimada de R$ 982,86/Tonelada de frutos, utilizouse como base os preços praticados nos CEASAs próximos do estado do Tocantins e
principalmente os preços da região, como praticada no pólo de Porto Nacional.
A Amostra 2 com informações coletadas do Município de Palmas -TO
reflete um produtor que utilizou um bom grau de tecnologia, chegando ao custo no
primeiro ano de aproximadamente R$ 21.118,73, um pouco menor que a Amostra
1 em função de que este produtor conseguiu produzir mudas de menor valor, o que
diminuiu sensivelmente o custo de materiais.
		
Na Amostra 3 de agricultores familiares do Município de
Palmas-TO, observa-se uma produtividade abaixo da média, embora os custos fixos
permaneçam praticamente constantes nas três Amostras. Dada à baixa produtividade,
a receita também foi reduzida, o que praticamente inviabilizaria o cultivo sob essas
condições. O que se observou foi um menor investimento em Insumos em relação
às duas outras amostras, o que indica menor investimento em tecnologias para a
produção de Mamão.
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No entanto, quando se considera o item Operações Manuais não como item
de custo, mas como item disponível pela Empresa Familiar e retira-se esse custo dos
cálculos, obtém-se uma receita bastante interessante para este sistema.
Foi possível elaborar uma planilha de Coeficientes Técnicos e Custo
Operacional da produção de Mamão Irrigado na Região Central do Tocantins
e através da analise de custo observa-se à viabilidade econômica da produção de
Mamão Irrigado na Região.
Tabela 1 - Análise de custo de produção em R$ de 1 hectare de Mamão Irrigado
para 3 Amostras. Palmas – TO (2008).

** receita positiva da amostra 3, quando se considera o item Operações Manuais como item disponível pela Empresa
Familiar e retirando-o do custo
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Introdução

A criação de aves é uma atividade bastante antiga, e por isso existem várias
as alternativas disponíveis e viáveis. Além disso, a produção de carnes e ovos viabiliza
a obtenção de proteína animal que são de grande importância para a alimentação
humana, contribuindo para amenizar a carência alimentar de famílias de baixo poder
aquisitivo. Trata-se também de uma atividade de baixo custo e de rápido retorno do
investimento, contribuindo diretamente para a fixação do homem ao campo.
Portanto, ao considerar que a sazonalidade é um dos fatores preponderantes
na agropecuária, a diversificação das atividades produtivas na propriedade rural é crucial
por oferecer ao produtor maior segurança. Sendo assim, a avicultura compreende
uma atividade cujo mercado mostra-se bastante promissor, sobretudo devido à oferta
ser menor do que a demanda. Além disso, a comercialização pode ser efetuada de
forma direta, produtor/consumidor, tornando os preços pagos compensadores e
atrativos para o produtor.
Dentre os diferentes sistemas de produção hoje existentes, a criação semiintensiva compreende uma alternativa que vem ganhando destaque especialmente
entre agricultores familiares, sobretudo por envolver pequenas criações e melhor
rentabilidade.
Aliando técnicas de manejo industrial e de manejo caipira, a principal
característica do sistema semi-intensivo é o baixo custo, especialmente por preconizar
a utilização de fontes alternativas de alimento. Outras características não menos
importantes e que tornam a atividade ainda mais interessante decorrem do fácil
manejo, da necessidade de pouco espaço, e da possibilidade de utilizar a mão de obra
da própria família.
A Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte - EMPARN
___________________________________________________________________________

* Projeto: Produção Integrada, Participativa e Agroecológica da Sub-Bacia do Ribeirão São João – PIPA. (NUDAM-UNITINS/Petrobras).
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criou em 1996 o Programa Pró-Ave Caipira, um instrumento que objetiva incentivar
a avicultura caipira, com tecnologia e rentabilidade, visando à diversificação das
atividades produtivas na pequena propriedade, a geração de renda e a melhoria do
nível nutricional das famílias rurais.
Porém, como qualquer outra atividade produtiva, a avicultura e mesmo
o sistema de produção semi-intensivo não pode prescindir de adequado controle
administrativo das várias etapas do processo produtivo. Sendo assim, em consonância
com os objetivos do Projeto de Produção Integrada, Participativa e Agroecológica
da Sub-bacia São João – PIPA, o presente estudo teve como objetivo avaliar o
desempenho zootécnico da avicultura na Sub-Bacia do Ribeirão São João, para então
gerar informações importantes para o manejo da criação de galinha caipira pelas
famílias do Reassentamento Mariana.

Material e Método

Aspectos Avaliados
A metodologia utilizada neste trabalho compreende o monitoramento e
a avaliação do sistema adotado, no caso um sistema semi-intensivo de criação de
frangos de corte. Os registros zootécnicos foram realizados de 7 em 7 dias, de acordo
com a duração de cada fase do processo de produção, até o momento do abate.
Para tanto, dentre todas as 750 aves que compõem o sistema de criação, 04
lotes cada qual com 05 aves foram definidos/marcados para serem monitorados e
avaliados. As aves foram selecionadas aleatoriamente, com o mesmo tratamento para
todos os lotes e aves, ou seja, não houve diferenciação no fornecimento de alimento.
Outro aspecto monitorado e avaliado foi o custo do sistema de produção
em questão. Para isso, todos os medicamentos e insumos envolvidos nas respectivas
fases da criação de frangos de corte foram rigorosamente registrados, sistematizados
e analisados.
Sistema de Produção Estudado
No sistema semi-intensivo de criação de frangos de corte a estrutura é bem
simples, composta basicamente de um galpão que funciona como abrigo, e também
de piquetes ao ar livre, onde as aves permanecem a maior parte do dia.
A raça escolhida foi o caipira melhorado, e conforme recomendações
técnicas encontradas na literatura, mas também em experiências existentes na região,
a taxa de ocupação definida para o presente estudo foi de 10,41 aves/m².
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O processo de criação inicia-se com a preparação do galpão para a chegada
dos pintos. Essa etapa é importante para evitar o estresse da chegada, pois esse
momento será determinante no potencial produtivo das aves. Os equipamentos
devem estar preparados e em boas condições de funcionamento para cada etapa,
aspecto também fundamental para o sucesso da produção.
O sistema semi-intensivo de produção de aves caipira para corte é dividido
por fases, de acordo com a idade, as quais resultam em mudanças fisiológicas e em
diferentes necessidades nutricionais, a saber: Fase I - Inicial (01 a 28 dias); Fase II Crescimento (29 a 56 dias); e Fase Final – Engorda (57 dias até o abate).
A alimentação nas diferentes fases da produção de frango de corte deve
proporcionar ao organismo animal quantidade e a qualidade de elementos nutritivos
essenciais para animal. No caso do sistema semi-intensivo, além das instalações
mais simples, o baixo custo associado à alimentação fornecida é outra característica
importante, uma vez que parte das necessidades nutricionais das aves (25% a 30%)
é suprida através do consumo de alimento verde. Ainda assim, é imprescindível o
fornecimento de ração balanceada, ou seja, 70-120g/ave.dia¹. Todavia, dependo da
qualidade e disponibilidade de pastagem, parte da ração pode ainda ser composta
de produtos da região (farelo de arroz, casca de mandioca, resíduos de agroindústria
etc), porém, atentando-se para alguns aspectos determinantes como idade e peso das
aves.
Nesse sistema de criação as aves ficam confinadas até o 28º dia, período
de formação do seu sistema digestivo, e a partir desse momento as aves devem
ter acesso ao piquete e ao alimento verde. O hábito de consumirem gramíneas ou
leguminosas à vontade, e ainda de ciscarem o terreno à procura de insetos, minhocas
e larvas que possam completar sua alimentação, favorece a ingestão de fontes variadas
de vitaminas e minerais às aves, principalmente fibras e xantofila, conferindo-lhes
resistência às doenças e modificando a qualidade de seus produtos (carne com pele
amarelada e ovos com gema rica em carotenóides).

Resultados e Discussão

Conforme já se descreveu, o sistema de produção estudado é caracterizado
pela simplicidade e rusticidade da infra-estrutura envolvida, mas, principalmente, pelo
baixo custo associado à alimentação das aves. Como se pode verificar na Tabela-1
abaixo, ao final de cada fase do processo de produção a variação de ganho de peso
entre os lotes situa-se na casa dos 17% na Fase-Inicial, 12% na Fase-Crescimento e
16% na Fase-Engorda. Com isso pode-se afirmar que o desempenho em termos de
ganho de peso é fortemente determinado pela raça das aves. Isso decorre do fato
do lote global ser composto de 03 raças principais: Label Rouge, Carijó e Pescoço
Pelado.
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A menor variação de ganho de peso entre os lotes foi verificada na FaseCrescimento (12,4%), apesar da variação na fase anterior ter sido a maior dentre
as fases. Isso demonstra que na Fase-Crescimento as aves apresentam o maior
desempenho em termos de ganho de peso, ou seja, quase 230% mais peso do que
ao final da Fase-Inicial. Ao final da Fase-Engorda, a média geral de ganho de peso
foi de 172% maior do que aquele observado na Fase-Crescimento. Diante dessas
constatações, e conforme também encontrado na literatura, pode-se afirmar que os
cuidados necessários na Fase-Inicial são importantes para garantir que as aves possam
expressar seu potencial produtivo, porém, é na Fase-Crescimento onde tal potencial
é efetivamente expresso.
Tabela 1 – Desempenho produtivo (ganho de peso) por lote e a média geral
conforme a idade das aves e fases do sistema de produção adotado (semiintensivo).

No Gráfico-1 a seguir, pode-se observar o desempenho produtivo (ganho de
peso) de cada lote, e entre eles. No gráfico também é possível visualizar as mudanças
(tendências) decorrentes das fases do processo produtivo, a saber: Fase-Inicial (01 aos
31 dias); Fase-Crescimento (31 aos 55 dias); e Fase-Engorda (55 aos 81 dias).
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Gráfico 1 – Desempenho produtivo em termos de ganho de peso para cada lote.
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O aspecto econômico-financeiro também foi monitorado e avaliado. A
Tabela-2 a seguir mostra detalhadamente os custos financeiros decorrentes de cada
Fase do processo produtivo, e também o custo geral. Com base nas sistematizações
dos custos financeiros constatou-se que a Fase-Crescimento apresentou o maior custo
proporcional, pois em 24 dias foram gastos R$ 2.660,33, ou seja, 47,7% de todo custo
do processo produtivo. As demais fases apresentaram custos bastante semelhantes:
Fase-Inicial (27,5%); e a Fase-Engorda (24,9%).
Tabela 2 – Sistematização dos custos financeiros do processo produtivo
estudado (sistema de produção semi-intensivo de frangos de corte).
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O Gráfico-2 a seguir, mostra a distribuição dos custos financeiros, com
relação aos insumos de cada fase do processo produtivo. No gráfico observam-se
também as variações de consumo ocorridas durante as fases do processo produtivo,
e que na Fase-Engorda o consumo foi menor que na Fase-Crescimento devido ao
fornecimento de alimento alternativo.
Gráfico 2 – Demonstrativo dos custos proporcionais por fase do processo produtivo
e distribuição desses custos em relação aos insumos envolvidos (medicamentos e
alimentação).

Considerações Finais

De acordo com o descrito anteriormente, especialmente com base nos dados
da Tabela-2, verifica-se pela sistematização dos custos do processo produtivo que a
produção de 734 aves resultou em custo total de R$ 5.582,66, e o custo unitário/ave
de R$ 7,98. Na mesma sistematização observa-se que os custos totais do processo
produtivo foram proporcionalmente compostos da seguinte forma: medicamentos
(3,5%), milho grão (35,5%) e concentrado (61%).
Considerando o valor médio obtido com a comercialização das aves, ou seja,
R$ 17,50 por ave, a venda das 734 aves gerou uma receita bruta de R$ 12.845,00, e
conseqüentemente, uma receita líquida de R$ 7.262,34. Comparando custos e receitas,
o processo produtivo em questão apresentou uma taxa de retorno de R$ 2,30 para
cada R$ 1,00 investido. Esses resultados demonstram que a atividade de criação de
frangos caipira em sistema semi-intensivo é bastante lucrativa, inclusive por exigir
pouca mão-de-obra do produtor rural.
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A partir do rigoroso monitoramento de todo o processo produtivo é
importante salientar a necessidade da implantação de um programa de controle
zootécnico com vistas à obtenção de um selo de qualidade do produto. Isso significa
que independente do conceito de produção caipira, colonial ou agroecológica,
importa que a produção seja economicamente viável, operacionalmente atrativa, mas
também, ambientalmente condizente com as exigências legais e do consumidor final.
Portanto, no programa de controle zootécnico busca-se não só reduzir os riscos de
infecções dos plantéis e minimizar a contaminação do ecossistema, mas resguardar a
saúde do consumidor.
Outro aspecto observado foi a necessidade de garantir maior acesso das
aves aos piquetes para o pastoreio, sobretudo, após a Fase-Inicial, quando as aves
estão com seu aparelho digestivo desenvolvido. O fato das aves poderem ciscar e
ingerir alimentos alternativos confere melhor qualidade ao produto final (carne e
ovos), mas também, e principalmente, a redução significativa no fornecimento de
ração, e dos custos de produção.
Por fim são apontados os benefícios diretos e/ou indiretos obtidos pelo
produtor rural: geração de renda e fixação do homem no campo; integração da família
devido a simplicidade do manejo; obtenção de resíduos que podem ser convertidos
em compostos orgânicos de ótima qualidade; complementação e segurança alimentar
da família.
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Introdução

A mosca dos chifres Hematobia irritans (Diptera: Muscidae) é o principal
inseto-parasita da bovinocultura de corte e leite no Brasil. Os prejuízos econômicos
causados pela mosca têm sido verificados em vários países, traduzidos por redução
no ganho de peso, na produção de leite (BYFORD et al., 1992; FOIL e HOGSETTE,
1994) e na qualidade do couro (GUGLIELMONE et al., 1999).
Estudo realizado com bovinos nelores no planalto sulmatogrossense,
Bianchin e Alves (1997) observaram ganho de peso (em machos) e índice de prenhez
significativamente maiores em animais tratados com inseticidas, em comparação
aos não tratados. Os prejuízos anuais causados pela mosca à bovinocultura nacional
foram estimados em US$150 milhões (GRISI et al., 2002).
Assim como ocorre com outros parasitas, o controle da mosca-dos-chifres
é exclusivamente dependente da utilização de produtos químicos, o que leva ao
desenvolvimento de resistência (SPARKS et al., 1985).
Esta situação é freqüentemente agravada pelo uso abusivo e inadequado dos
inseticidas. Assim, reclamações sobre a redução da eficácia de produtos inseticidas e
suspeitas sobre o aparecimento de resistência, particularmente os piretróides, têm
sido crescentes em todo o país.
Entre as principais classes de produtos usados para o controle da moscados-chifres, temos as avermectinsa. As avermectinas são causadoras de problemas
sobre o prisma da ecotoxicologia (LEANDRO, 1999), como seu efeito residual nas
fezes atingindo insetos não-alvo (JENSEN et al., 2001) e sub-letal na população de
besouro coprófagos reduzindo consideravelmente as gerações seguinte à diversidade
das espécies, o que causa desequilíbrio na dominância entre elas (KRÜGER e
SCHOLTZ, 1996; KRÜGER e SCHOLTZ, 1998).
KRÜGER e SCHOLTZ (1996) sugeriram que o uso das avermectinas
fosse realizado nos períodos do ano em que a população dos besouros coprófagos
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esteja reduzida diminuindo assim seu efeito na população, porém, com o uso de
ivermectinas de longa ação tal recurso fica comprometido devido ao longo período
de efeito residual nas fezes.
Os besouros coprófagos constituem um meio prático e natural para a
desestruturação das fezes de bovinos em pastagem. Estes organismos incorporam o
bolo fecal no solo juntamente com larvas e ovos de indivíduos indesejáveis como é o
caso da mosca-dos-chifres, nematóides e verminose.
As porções de fezes que esses insetos incorporam em profundidades
variáveis no solo e as galerias que escavam nesse processo alteram as características
físicas e químicas do solo (BRUSSARD; RUNIA, 1984; KALISZ; STONE, 1984),
reciclando vários minerais, como nitrogênio e outros nutrientes (HAYNES;
WILLIAMS, 1993), assim contribui para fertilidade do solo, melhora qualidade da
forragem e do desenvolvimento das plantas forrageiras (ALVES; NAKANO, 1977;
HAYNES; WILLIAMS, 1993; MIRANDA; SANTOS; BIANCHIN, 1998). Este
trabalho teve como objetivo avaliar o efeito tóxico residual de vermisal utilizado na
vermifugação de bovinos sobre a reprodução de Digitonthophaagus gazella em condições
de laboratório.

Metodologia

O estudo da ação de inseticidas na entomofauna fimícola, foi realizado no
Centro de Ciências Agrárias da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS, no
município de Palmas – TO.
Para avaliar o efeito do endoparasiticida vermisal foi estabelecida em
laboratório um método de criação do besouro africano Digitonthophagus gazella
(Coleoptera: Scarabeidae). Os besouros adultos foram coletados em campo no Centro
de Ciências Agrárias, encontrados em atividade no interior das fezes bovinas ou em
galerias ate 10 cm de profundidade abaixo do bolo fecal (Figura 1).
Após a coleta em campo os besouros adultos foram colocados em balde
com capacidade de 10 litros com tampa furada no centro e telada, denominados
terrários (Figura 2). Para padronização da metodologia de criação dos besouros
coprófagos D. gazella em laboratório, inicialmente, foram coletados besouros para
o povoamento de 20 terrários, com uma densidade populacional de cinco casais por
terrário, após sua primeira geração de descendentes os besouros adultos coletados
em campo eram descartados, esse descarte seu deu para que houve-se um controle na
idade da populacional inicial.
Cada terrário continha terra de subsolo peneirada e foi posto em prateleiras
no laboratório de Entomologia da UNITINS. Os besouros foram alimentados
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diariamente com aproximadamente 300 gramas de fezes bovinas fresca. Os adultos
eram capturados nos terrários através de armadilhas feitas com copos de plásticos
com capacidade de 250 ml enterrados até a borda com fezes fresca no fundo, para
atrair os casais e posteriormente os recém nascidos, para sexagem. No laboratório
mantinhos dois grupos controle, no primeiro grupo se encontrava os adultos que
estavam reproduzindo nos terrários, estes ficavam apenas durante dois meses, após
este período eram liberados em campo, o segundo grupo controle era dos recém
nascidos que posteriormente quando entrassem na fase adulta iriam repovoar os
terrários.
Figura 1: Coleta em campo de Digitonthophagus gazella
Figura 2: Criação de Digitonthophagus gazella estabelecida em laboratório

Para avaliação do impacto de endoparasiticida foram separados 50 bovinos

os quais se alimentaram com vermisal qué é composto por: sulfato de ferro, sulfato de
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cobre, sulfato de cobalto sulfato de manganês e iodato de cálcio, era posto diariamente
um saco (20 kg) de vermisal para cada saco de sal mineral (50 kg) no coxo dos animais.
As fezes destes animais eram recolhidas diariamente e levadas para os terrários para
que em seguida avaliar o possível impacto na natalidade de D. gazella. O impacto foi
medido através de comparações entre a natalidade dos besouros que se alimentavam
de fezes não contaminadas e os que se alimentavam das fezes contaminadas por
vermisal.

Resultados e Discussão

Como resultado os 20 terrários/mês que foram tratados com fezes não
contaminadas tiveram um total de 3.520 recém-nascidos sendo este 1.605 machos e
1.915 fêmeas (gráfico 1).

Gráfico 1: Numero de descendentes Digitonthophagus gazella em 2007 sem
tratamento com vermisal.

Os terrários tratados com fezes de gado frescas que se alimentavam de
vermisal tiveram uma redução no numero de recém-nascidos, sendo que os 100
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terrários obtiveram um total de 1.990 sendo que 921 é indivíduos machos e 1.069 de
fêmeas (gráfico 2).

Gráfico 2: Numero de descendentes Digitonthophagus gazella em 2008 tratados com
fezes de animais que se alimentavam de vermisal.
Nos terrários onde os indivíduos eram tratados com fezes de animais que se
alimentavam com vermisal foi observado um menor número em recém-nascidos que
pode ser devido a efeito residual do vermisal liberados nas fezes, que pode ter afetado
o desenvolvimento reprodutivo e a fertilidade dos descendentes.
Assim obtendo uma redução de 1.530 indivíduos comparando com os
indivíduos que foram tratados com fezes de animais que não se alimentavam de
vermisal.
Quando se compara a natalidade dos dois tratamentos observa-se que
ao longo do tempo (meses) há uma perca significativa no nascimento de D. gazella
tratados com fezes contaminadas por vermisal principalmente nos meses de fevereiro
com 45,3 %, abril com 43,28% e no mês de maio com 53,06 de 2008 (gráfico 3).

Gráfico 3: Redução em Porcentagem na natalidade de Digitonthophagus gazella
comparando com a natalidade dos indivíduos que se alimentavam de fezes não

99

XV Jornada de Iniciação Científica - UNITINS

contamindas.
Ivo Bianchin et al., 1992 em seu trabalho titulado Efeito de Alguns
Carrapaticidas/inseticidas Sobre Onthophagus gazella, indica que certos compostos
químicos podem causar mortalidade de besouros após sua aplicação nos bovinos,
especialmente produtos aplicados topicamente, como os do tipo “pour-on”,
provavelmente devido à sua absorção sistêmica. O efeito observado, dependendo do
princípio, pode continuar por uma a três semanas, o que implica que se um rebanho
fosse todo tratado com um destes produtos, poderia haver uma redução importante
na população de O. gazella e, portanto, na sua efetividade na destruição de massas
fecais nas pastagens.
Os produtos químicos são componentes essências no controle dos parasitas, mas se
faz necessário o uso racional para que não haja agravos aos organismos não-alvos,
como é o caso dos besouros coprófagos. Estes cuidados possibilitarão minimizar
não somente a seleção para resistência nas populações da mosca-dos-chifres, como
eventuais perturbações no equilíbrio biológico.
Estudos futuros nos permitirão indicar produtos que possam auxiliar em programas
de controle integrado de moscas-dos-chifre, nematóide e verminose.
Vermisal apresentou efeito residual nas fezes afetando a reprodução de D. gazella,
porém é necessário a continuidade de estudo que possam avaliar melhor o fato
observado.
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Introdução

O Museu de Zoologia José Hidasi foi fundado em 1995, e apresenta em
seu acervo espécies de aves, mamíferos, peixes, répteis, artrópodes e moluscos. O
Museu recebe doação de animais mortos, os quais são taxidermizados e adicionados
à coleção.
Atualmente cerca de 26 milhões de espécimes estão depositados em coleções
científicas brasileiras, destacando três principais instituições: Museu Nacional do Rio
de Janeiro, Museu Paraense Emilio Goeldi e o Museu de Zoologia da Universidade
de São Paulo (ZAHER e YOUNG 2003).
As coleções científicas constituem uma fonte crucial de informações, pois
representam bancos de dados que servem como referências para pesquisas faunísticas
e ecológicas, sendo imprescindíveis para estudos taxonômicos (MARTINS, 1994).
E, em muitos casos a classificação sistemática, das espécies, é feita baseada em
estudos comparativos dos caracteres de organismos preservados coleções científicas
(BONALDO, 2000; BRAUL e LISE, 2002). As coleções representam também uma
herança cultural; um testemunho da rica história do descobrimento e da expansão da
sociedade brasileira em seu território nacional (ZAHER e YOUNG 2003).
Portanto, vastas coleções de pesquisa permitem amplo desenvolvimento
dos estudos taxonômicos e biológicos (MARTINS, 1994).
O esforço de coleta deve ser contínuo, no intuito de preservarmos, nos
Museus, testemunhos desta biodiversidade ainda largamente inexplorada, e preencher
as enormes lacunas de informações acerca das espécies existentes em nosso país.
As coleções zoológicas são patrimônios inestimáveis, e sua manutenção é de nossa
responsabilidade.
Em decorrência disso, faz-se necessário atualizar a classificação sistemática,
organizar a coleção científica e fazer um novo livro tombo digitalizado com os dados
obtidos para conhecer a avifauna depositada no Museu de Zoologia José Hidasi, e
contribuir com referências científicas que servirão de base para estudos futuros.
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Metodologia

O presente estudo foi realizado no Museu de Zoologia José Hidasi, localizado
em Porto Nacional–TO.
A compilação dos exemplares foi feita individualmente, anotando-se em
planilhas, as informações presentes nas etiquetas.
Foram fixadas duas etiquetas em cada animal, uma corresponde ao novo
número tombo, e a outra atualizando a nomenclatura zoológica, e quando possível ela
contêm as seguintes informações: (i) nome científico, (ii) coletor, (iii) procedência, (iv)
data de coleta, (v) sexo e (vi) observações. Lembrando que as etiquetas já existentes
não foram retiradas.
Após a compilação dos exemplares, a coleção foi organizada em armários
específicos, onde a seqüência filogenética e a nomenclatura seguem a proposta do
CBRO (2007). Com isso, os dados atualizados e organizados foram tombados em
uma nova seqüência numérica, e digitalizados em planilha eletrônica do programa
Specie base.
Foram tiradas fotos em diferentes posições, as quais ficam gravadas em
arquivo com sua numeração correspondente.

Resultados e Discussão

Um total de 667 indivíduos foi registrado até o momento. Os quais, estão
divididas em 15 Ordens (Struthioniformes, Tinamiformes, Anseriformes, Galliformes,
Pelecaniformes, Ciconiiformes, Falconiformes, Gruiformes, Charadriiformes,
Columbiformes, Psittaciformes, Cuculiformes, Coraciiformes, Piciformes e
Passeriformes) e 32 Famílias (Rheidae, Casuariidae, Struthionidae, Tinamidae,
Anhingidae, Anatidae, Cracidae, Odontophoridae, Phasianidae, Anhingidae, Ardeidae,
Threskiornithidae, Accipitridae, Falconidae, Rallidae, Eurypygidae, Cariamidae,
Charadriidae, Scolopacidae, Jacanidae, Laridae, Columbidae, Psittacidae, Cuculidae,
Momotidae, Ramphastidae, Tyrannidae, Troglodytidae, Turdidae, Thraupidae,
Emberizidae e Icteridae).
Dentre as Ordens a que mais se destacou, em número de indivíduos, foi
a Columbiformes (pombos, juritis e rolinhas), com 232 indivíduos, seguida pelos
Galliformes (mutuns, jacus, jacutingas e aracuãs), com 94 indivíduos, e pelos
Falconiformes, com 78 indivíduos (Fig. 1).
Ao separar os indivíduos de acordo com sua procedência, observa-se que
a maioria é proveniente de Zoológico, seguido pelas aves que não tem procedência,
depois pelas aves de criatório e por ultimo pelas aves apreendidas por equipes de
resgate. (Fig. 2).
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Fig. 1. Número de Indivíduos por Ordem.

Fig. 2. Porcentagem de indivíduos em Relação a sua Procedência.

Atro.; 23

Apre.; 13

Zoo.
Zoo.; 322

SPro.; 230

Cri.
SPro.
Atro.

Cri.; 79

Apre.

Legenda: Zoo.= Zoológico; Cri.= Criadouro; SPro.= Sem procedência;
Atro.=Atropelado; Apre.= Apreendido.
Com esse levantamento concluímos o primeiro passo do presente estudo,
que tem como finalidade organizar, digitalizar e atualizar o acervo da avifauna do
Museu de Zoologia José Hidasi. Isso faz com que o acesso a essas informações se
torne mais prático e rápido.
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Introdução

O Cerrado é um dos maiores Biomas do Brasil, com 204 milhões de
hectares e com grande importância nos cenários agrícola nacional e mundial, sendo,
ao mesmo tempo, importante reserva da biodiversidade e potencial produtora de
alimento. No entanto, nessa região, predominam os Latossolos, que, em condições
naturais, apresentam baixa produtividade devido à elevada saturação por alumínio e
baixos teores da maioria dos nutrientes minerais de plantas (PEREIRA & PERES,
1986; LOPES et al., 2004).
Dentre esses nutrientes minerais está o fósforo, e de acordo com MUZILLI
et al. (1989) o milho é considerado uma das espécies mais exigentes em fósforo (P).
Por isso, visando a resolução de problemas de deficiência nutricional, promovendo
adaptações de espécies a baixos teores de nutrientes no solo, o melhoramento
populacional de milho é de fundamental importância uma vez que fornece ao pequeno
produtor, cultivares que podem ser replantadas sucessivamente não sendo necessário
a aquisição de sementes a cada cultivo.
As bases teóricas para a obtenção das estimativas dos componentes
de variância de uma população foram dadas por FISHER (1918), que decompôs
a variância genética de uma população panmítica em três componentes: variância
genética aditiva, variância genética dominante e variância genética epistática,
associadas ao efeito médio dos genes, interações intra-alélicas e interações interalélicas, respectivamente.
Entre os métodos largamente utilizados alguns, são fundamentados
basicamente no grau de parentesco entre os indivíduos que constituem as progênies
geradas em diferentes tipos de cruzamentos PIRES (1988). Um desses métodos é
o espiga por fileira (ear-to-row), que, em virtude de sua comprovada ineficiência
no melhoramento de características muito influenciadas pelo ambiente, como por
exemplo, produtividade, foi modificado por LONNQUIST (1964), gerando, então, o
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método espiga por fileira modificado. Posteriormente, foi denominado como seleção
entre e dentro de famílias de meios-irmãos por PATERNIANI (1967).
Este trabalho visa estimar os parâmetros genéticos da população de milho
Palmas e o seu potencial de melhoramento genético para a obtenção de uma população
melhor adaptada a solos de baixa fertilidade.

Metodologia

O ensaio experimental foi conduzido no Complexo de Ciências Agrárias
(CCA). Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS (latitude: 10º 12’ 46’’- S;
longitude: 48° 21’ 37’’- W, Altitude: 230m). Utilizou-se a população de milho “Palmas”
oriunda do Programa de Melhoramento de Milho da Fundação Universidade
do Tocantins. Foi utilizado o método de Seleção entre Famílias de Meios-Irmãos,
adaptado de LONNQUIST (1964).
As famílias de meios-irmãos utilizadas no trabalho foram obtidas em
trabalho realizado na safra 2006/2007, sendo a população Palmas plantada em campo
isolado no tempo e espaço, de outra cultura de milho. Realizou-se uma seleção massal,
selecionando-se 121 plantas, com base, principalmente, na sanidade e prolificidade de
planta, tamanho de espiga e arquitetura da planta. As espigas de cada planta foram
mantidas separadas e identificadas como progênies ou famílias de meios-irmãos.
Para avaliação e seleção entre famílias, foi instalado um experimento, em
novembro de 2007, em área com baixa fertilidade, onde foram avaliadas as famílias
de meios-irmãos. Foi deixada quantidade suficiente de sementes de todas as famílias
de meios-irmãos, para posterior recombinação das famílias selecionadas.
O delineamento experimental utilizado foi o látice simples 11x11. A
parcela experimental foi constituída de duas fileiras de 2,0 m de comprimento, com
espaçamento de 0,9 m e densidade de semeadura de 0,20 m entre plantas.
Após o preparo do solo, que foi composto por uma aração e uma gradagem;
foi feita a adubação de plantio, com base na análise de solo (Tabela 1), composta por
12 kg/ha de N, 60 kg/ha P2O5, 36 kg/ha K2O. O adubo utilizado foi o N-P-K (0525-15), sendo aplicados 240 kg/ha. O controle de plantas espontâneas foi realizado
com a aplicação de herbicida com o princípio ativo 2,4-Diclorofenol, na dosagem de
1,5 kg/ha.
No dia 08 de Janeiro de 2008 foi realizado o desbaste, sendo deixadas 5
plantas por metro linear. No dia 09, foi realizada a adubação de cobertura, onde
foram aplicados 48 kg/ha de N, na forma de sulfato de amônia e 14 kg/ha de KCl.
Foi verificada a presença da Lagarta do Cartucho (Spodoptra frugiperda (Smith,
1979)), sendo realizado no dia 07/01/2008, o controle dessa praga com a aplicação
de inseticida com o princípio ativo Metamidofos, na dosagem 800 ml/há.
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No dia 07/02/2008 foi realizada uma aplicação de inseticida para o controle
de pulgão, sendo utilizado inseticida com o princípio ativo cloropirofós, na dosagem
de 700 g/ha. A colheita do experimento de avaliação de famílias de meios-irmãos foi
realizada dia 04/04/08.
As seguintes características foram avaliadas: Florescimento Masculino
(FLO); Altura da Planta (AP); Altura da Espiga (AE); Número de Plantas Acamadas
(NPA); Número de Plantas Quebradas (NPQ); Estande Final (EF); Número de
Espigas (NE); Peso de Espigas (PE); Peso de Grãos (PG); Prolificidade (PRL);
Número de Espigas Doentes (NED); Empalhamento (EMP) e Umidade de Grãos
(UG).
Foi realizada a análise de variância intrablocos do látice, com tratamentos
ajustados, de acordo com o modelo linear proposto por COCHRAN e COX (1957).
Todos os efeitos foram pressupostos como sendo aleatórios.
Para se avaliar o potencial de melhoramento da população Palmas foram
estimados parâmetros genéticos, com objetivo de se verificar se a população apresenta
variabilidade suficiente para que seja utilizada em programas de melhoramento
visando tolerância a solos com baixos níveis de fertilidade no solo.
Para facilitar a obtenção de progênies, o lote de recombinação foi constituído
por parcelas com apenas uma linha de 15,0 metros de comprimento, sendo o
espaçamento entre linhas de 1,0 m. O espaçamento entre plantas foi de 0,30 cm,
sendo que após o desbaste uma parcela foi composta por 50 plantas. Cada progênie
selecionada compôs uma fileira feminina, sendo adotada uma proporção de três
fileiras femininas para cada fileira masculina. As fileiras masculinas foram compostas
de uma mistura balanceada de todas as famílias de meios-irmãos selecionadas.
Após o florescimento, em cada fileira feminina, foram selecionadas 20
plantas, sendo que as espigas de uma mesma planta foram postas em um mesmo
saco, obtendo-se, assim, 200 famílias de meios-irmãos.

Resultados e Discussões

De acordo com a análise de variância (Tabela 1), apenas para a característica
porcentagem de espigas doentes, houve diferença significativa entre progênies a 5%
de probabilidade, pelo teste F. Sabe-se que em condições de estresse, maiores são
os coeficientes de variação e consequentemente menor a precisão experimental.
Os coeficientes de variação encontrados em ensaios agrícolas de campo podem ser
considerados baixos, quando inferiores a 10%; médios, quando de 10% a 20%; altos,
quando de 20% a 30%; e muito altos, quando superiores a 30%, conforme GOMES
(1990). Entretanto, pode-se observar na Tabela 5, que as características florescimento
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masculino (FLO) e altura de planta (AP) mesmo apresentado baixos CVs, não
apresentaram diferenças significativas entre progênies. Portanto, como consideramos
que as famílias de meios-irmãos avaliadas compõem uma amostra representativa
da população base (População Palmas), e que é possível à estimativa de parâmetros
da população com base nas progênies, podemos dizer que a população de milho
Palmas, não possui variabilidade genética para as duas características citadas acima.
Já para as características NPA, NPQ, AE, NE, PRL, EMP, PE, PG, devido ao CV de
média a alta magnitude, não se pode fazer inferências precisas sobre variabilidade na
população Palmas.
A ocorrência de falhas de plantas nas parcelas, causando variações no
estande, é um problema que ocorre com freqüência em experimentos realizados a
campo, dificultando a comparação entre os tratamentos, pois reduz a confiabilidade
das análises biométricas, dos testes de hipóteses e das comparações de médias dos
tratamentos. Neste trabalho, a média de estande final foi de 20,85 plantas por parcela.
O florescimento masculino ocorreu entre 52 e 58 dias após a emergência. Portanto,
as progênies apresentaram-se uniformes, em relação ao número de dias para o
florescimento masculino.
Não foram verificados problemas com acamamento (0,5 pl/parcela) e
quebramento (0,19 pl/parcela). Em relação à prolificidade, foram obtidas em média,
0,7 espigas por planta. Essa média é inferior às encontradas por LEAL et al. (2006) e
ROCHA et al. (2007), que trabalhando com cultivares comerciais de milho na região
de palmas, e em condições normais de cultivo, obtiveram prolificidade de 1,0 e 0,94,
respectivamente.
Foi verificada baixa porcentagem de espigas doentes. Observou-se também
bom empalhamento das espigas, uma vez que, a média da nota de empalhamento
foi de 1,83 e que as notas utilizada na avaliação foram: 1 (Espiga completamente
empalhada), 2 (Pequena abertura da palha na ponta da espiga), 3 (Espiga exposta na
ponta), 4 (Presença de grãos expostos na ponta da espiga) e 5 (Grande abertura da
palhada tornando os grãos expostos).
A produtividade média da população palmas em condições de estresse de
fósforo foi baixa (1.952,9 kg.ha-1), valor esse inferior a média de produção milho no
Estado do Tocantins, que é em torno de 2.500 kg.ha-1 (SEAGRO, 2007).
		
E que mesmo não havendo diferença significativa entre progênies
em relação á produtividade, essa produtividade variou de 1028 kg.ha-1 a 3231
kg.ha-1. Como verificamos que o principal problema da população palmas é a baixa
produtividade realizamos a seleção direta considerando essa característica, sendo que
as demais serão alteradas indiretamente (Tabela 2).
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Conforme pode-se observar na tabela 2, utilizando-se uma intensidade
de seleção de 10%, é se esperar, que a população Palmas se torne um pouco mais
precoce, passando o seu florescimento masculino a ocorrer por volta dos 50 dias após
a emergência. Em relação ao número de plantas acamadas, estima-se um aumento
de 20%, entretanto, o acamamento seria de apenas 0,6 plantas por parcela. Já o
quebramento de plantas aumentará em torno de 110 %, um aumento expressivo, mas
mesmo com esse aumento, o quebramento seria de apenas 0,4 plantas por parcela.
Tabela 1 - Resumo das análises de variância para os caracteres: estande final
(EF), florescimento masculino (FLO), número de plantas acamadas (NPA),
número de plantas quebradas (NPQ), altura de planta (AP, m), altura de
espiga (AE, m), número de espigas (NE), prolificidade (PRL), número de
espigas doentes (NED), empalhamento (EMP), peso de espigas (PE, kg.ha-1)
e peso de grãos (PG, kg.ha-1) das 121 famílias de meios-irmãos.

*, ns significativo e não-significativo, respectivamente, a 5% de probabilidade pelo
teste F.
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Tabela 2 - Médias para as características estande final (EF), florescimento
masculino (FLO), número de plantas acamadas (NPA), número de plantas
quebradas (NPQ), altura de planta (AP, m), altura de espiga (AE, m), número
de espigas (NE), prolificidade (PRL), número de espigas doentes (NED),
empalhamento (EMP), peso de espigas (PE, kg.ha-1) e peso de grãos (PG,
kg.ha-1) das 121 famílias de meios-irmãos e das doze progênies selecionadas.

%, porcentagem relativa à população Palmas.

A altura de plantas e de espigas da população Palmas, praticamente não será
afetada após o ciclo de seleção. O número de espigas aumentará em torno de 7% e
a prolificidade passará de 0,7 para 0,8 espigas por planta. Estima-se uma pequena
redução no número de espigas doentes e a manutenção do bom empalhamento das
espigas.
Espera-se um aumento de 35% no peso de espigas e de 49% na produtividade
da população Palmas, após o ciclo de seleção.

Conclusão

A população Palmas não possui variabilidade em relação ao florescimento
masculino e altura de plantas em condições de estresse de fósforo. Apresenta
problemas com acamamento e quebramento de plantas em condições de estresse de
fósforo.
Espera-se um significativo aumento de produtividade na população Palmas
como resultado desse ciclo de seleção.
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Introdução

Um modelo de agricultura sustentável é resultado dos conhecimentos
empíricos de agricultores, acumulados através de muitas gerações, unidos ao
conhecimento científico atual para que, em conjunto, técnicos e agricultores possam
fazer uma agricultura com padrões ecológicos (respeito à natureza), econômicos
(eficiência produtiva), sociais (eficiência distributiva) e com sustentabilidade a longo
prazo.
Na Agroecologia a agricultura é vista como um sistema vivo e complexo,
inserida na natureza em diversidade, vários tipos de plantas, animais, microrganismos,
minerais e infinitas formas de relações entre estes e outros habitantes do Planeta
Terra (AMBIENTEBRASIL, 2007).
A Agroecologia nos faz lembrar uma agricultura menos agressiva ao
meio ambiente, que promove a inclusão social e proporciona melhores condições
econômicas para os agricultores, oferta produtos mais “limpos”, isentos de resíduos
químicos (CAPORAL e COSTABEBER, 2000). As técnicas agroecológicas visam
reduzir a dependência de energia externa (o que poderia tornar mais cara a produção)
e incentiva o aproveitamento de espécies que cultivadas em consórcio com outras,
poderão oferecer os nutrientes necessários à cultura, diminuindo o impacto ao
ambiente, principalmente sobre o solo e à fauna ali existente; produzindo assim,
alimentos mais saudáveis, valorizando o homem do campo, sua família, seu trabalho
e sua cultura. O cultivo de alimentos é feito de forma natural, sem a utilização de
agrotóxicos e adubos químicos solúveis.

_________________________________

* Projeto: Fazendinha Agroecológica de Palmas - Sistema Integrado de Pesquisa em Produção Agroecológica: Instrumento para a Sustentabilidade
dos Sistemas de Produção e Valorização de Produtos Agropecuários Orgânicos; UNITINS/PIBIC; Fundação Universidade do Tocantins.
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O plantio direto vem sendo apontado como um sistema capaz de enquadrar
nos conceitos conservacionistas de solos (DAROLT, 2007). A adoção do plantio direto,
associado à técnica da adubação verde, pode conferir ao agricultor certa autonomia
em relação à disponibilidade de matéria orgânica (GUERRA et al. ; 2004). Desde
que algumas famílias sejam utilizadas na adubação verde como espécies da família
Leguminosae, devido a relação simbiótica que faz com bactérias do gênero Rhizobium
e Bradyrhizobium sp., nodulantes em suas raízes, promovendo a transformação do N
atmosférico em uma forma assimilável pela planta; conhecida como fixação biológica
do nitrogênio (FBN).
O desenvolvimento agrícola através da Agroecologia manterá mais opções
culturais e biológicas para o futuro e produzirá menor deterioração biológica e
ambiental que os enfoques das ciências convencionais por si sós (NORGAARD,
1989). Neste sentido, o objetivo geral deste trabalho foi avaliar a contribuição do précultivo e do consórcio de leguminosas no desempenho agronômico da rotação milho
estádio “verde” e berinjela em sistema de plantio direto, sob manejo orgânico.

Metodologia

O experimento foi conduzido na Fazendinha Agroecológica de Palmas,
abrangendo uma área aproximada de 360 m², localizada no Centro Agrotecnológico
de Palmas, na rodovia TO-050, km 10, Palmas-TO.
Amostras de solo foram retiradas de camadas de 0-20 cm ao acaso na área
de cada bloco e a análise físico-química foi realizada para determinação dos teores Ca,
Mg, Al, P, K, matéria orgânica disponível, pH e a textura. De acordo com os resultados
obtidos nas análises de rotina de fertilidade do solo, foi realizada a correção do solo
com termofosfato magnesiano (80 kg.ha-1 de P2O5) e cinzas de cerâmica (80 kg.ha-1 de
K2O), para o fornecimento destes nutrientes.
O delineamento experimental adotado foi de blocos ao acaso, com quatro
repetições, tendo como tratamentos o cultivo de milho estádio “verde” consorciado
com duas linhas de Crotalaria juncea e em monocultivo. Adicionalmente, foi estabelecida
uma parcela por bloco composta pelo cultivo de Crotalaria juncea solteira. Cada parcela
constou de uma área de 30,0 m2 (5 x 6 m ). Em sucessão foram cultivados berinjela
e feijão caupi (Vigna unguiculata), consorciados e solteiros, em sistema de plantio
direto sob a palhada do pré-cultivo. No milho estádio “verde”, foi avaliada a massa de
espigas com e sem palha, o comprimento da espiga sem palha e a produtividade.
A produção de fitomassa aérea dos pré-cultivos foi determinada por ocasião
da colheita das espigas do milho em estádio “verde”. Sub-amostras foram retiradas,
pesadas antes e depois de serem secadas em estufa a 65°C por 96 horas para a
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determinação da produção de fitomassa aérea seca.
A berinjela (Solanum melongena), cultivar Embu, foi semeada em copos
plásticos de 200 ml, contendo substrato orgânico e esterco de “curral”. Utilizouse o espaçamento de 1,40 x 0,60 m entre covas. Adubação uniforme foi realizada
com esterco bovino curtido incorporado nas covas antes do transplantio, utilizandose adubação homogênea com esterco bovino curtido (100 kg.ha-1 de Nitrogênio),
termofosfato magnesiano (80 kg.ha-1 de P2O5) e cinzas de cerâmica (80 kg.ha-1 de
K2O).
Na berinjela realizou-se a determinação do comprimento e peso médio de
fruto, além da produtividade. No feijão caupi foi avaliada a produtividade de grãos e
a eficiência do consórcio feijão caupi e berinjela. Os dados foram submetidos a testes
de normalidade e homogeneidade da variância de erros. Atendidas as pressuposições,
realizou-se análise de variância, adotando-se o teste F. As variáveis cujo “teste F”
foi significativo (p ≤ 0,05), foram submetidas a analise de comparação múltipla,
adotando-se o teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade, com auxílio do
programa estatístico SAEG versão 9.1.

Resultados e Discussão

A partir dos resultados das análises estatísticas, observa-se efeito significativo
dos tratamentos avaliados. Os resultados das produções médias de milho com e sem
palha e o comprimento da espiga sem palha indicam que os maiores valores são
obtidos nas parcelas onde o cultivo de milho foi solteiro (Tabela 1).
No consórcio (milho + crotalária), foi verificada redução da produtividade
do milho, fato que pode estar associado a uma inibição ocasionada pela presença da
crotalária (Tabela 1).
As plantas produzem e estocam grande número de produtos de metabolismo
secundário, os quais são posteriormente liberados para o ambiente podendo afetar o
crescimento, prejudicar o desenvolvimento normal e até mesmo inibir a germinação
de outras espécies, como é o caso das substâncias de poder alelopático. Substâncias
alelopáticas podem ser liberadas através da lixiviação dos tecidos, em que as toxinas
solúveis em água são lixiviadas da parte aérea e das raízes, o que influi diretamente nas
interações entre plantas. Presentemente, observou-se redução no desenvolvimento
do milho quando consorciado com a crotalária, fato que possivelmente pode estar
relacionado com a liberação de substancias alelopáticas pela leguminosa.
Outro fato observado, que possivelmente também influenciou o resultado,
esta associado a restrição da luminosidade ocasionada pela crotalaria nos primeiros
dias após a semeadura, afetando o crescimento do milho. Neste sentido, realizou-se
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poda da crotalária aos 20 cm acima do solo, aos 45 dias após a semeadura. Como
a crotalária apresentou rápido crescimento, não houve tempo suficiente para o
desenvolvimento do milho, logo veio nova competição pelo fator luminosidade,
afetando o desenvolvimento do milho.
Tabela 1. Comprimento das espigas sem palha, massa da espiga com e
sem palha e produtividade de milho em estádio verde, em cultivo solteiro e
consorciado com Crotalaria juncea, na região de Palmas-TO.

* Letras iguais na coluna, não diferem ao nível de 5% de probabilidade.

Analisando os resultados obtidos, observou-se maior produtividade quando
o milho foi cultivado solteiro (Tabela 1). Sugere-se que, para obter benefícios deste
consórcio, uma das estratégias seria realizar a semeadura do milho pelo menos um
mês antes da semeadura da Crotalaria juncea, minimizando os fatores de competição
tanto bióticos, quanto abióticos.
De acordo com PEREIRA et al. (1987) e SANTOS et al., (2005), o emprego
de leguminosas como cobertura do solo, constitui uma alternativa capaz de aumentar
o nível de matéria orgânica, a eficiência da reciclagem de nutrientes e a atividade
biológica do solo. Esse conjunto de fatores resulta na maior disponibilidade de
nutrientes e de água para a cultura. Outra função expressiva dessas leguminosas além
do papel de adubo verde, é o fornecimento de nutrientes após seu cultivo, onde sua
palhada recobre a área a ser cultivada brevemente. O interessante também é sua ação
como camada protetora do solo, onde ela fornece nutriente e não permite a lixiviação
dos que já existem. Assim, para se saber o valor significativo da contribuição daquela
leguminosa no cultivo posterior, a avaliação da fitomassa foi realizada, como mostra
a Tabela 2.
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Tabela 2. Produção de fitomassa aérea seca de milho solteiro, Crotalaria
juncea solteira e consórcio milho-crotalária utilizados para adubação verde,
em Palmas-TO.

* Letras iguais na coluna, não diferem ao nível de 5% de probabilidade.

Na análise anterior, a C.juncea é vista como uma espécie vegetal competidora
que inibiu o desenvolvimento do milho cultivado em consórcio. O milho teve, de
certa forma, o seu desenvolvimento retardado, nas parcelas consorciadas, mas junto
com a crotalária, foi o que mais produziu a massa vegetal na área avaliada (Tabela 2).
A partir da cobertura do solo proporcionada pela palhada dos diferentes
tratamentos, foi realizado o cultivo de berinjela e feijão caupi, solteiros e em consórcio,
em sistema de plantio direto sob a palhada dos pré-cultivos estabelecidos (Tabela 2).
O cultivo da berinjela estendeu-se por três meses após o transplantio para
o campo. Observou-se que o consórcio berinjela - feijão caupi fez com que esta
leguminosa atuasse como uma “planta isca”, protegendo a berinjela do ataque de
pragas, com destaque para a vaquinha (Diabrotica speciosa). O óleo de nim (Azadirachta
indica) foi empregado, quando necessário, para o controle desses insetos.
A interação entre a presença ou ausência de consórcio e o tipo de palhada
que formou o pré-cultivo influenciaram significativamente o número de frutos
produzidos pela berinjela. Maior número de frutos foi obtido quando o cultivo da
berinjela foi solteiro e sob palhada formada a partir da Crotalária (Tabela 3).
Tabela 3. Número de frutos de berinjela produzidos em função do pré-cultivo
e o consócio com o feijão caupi, em Palmas-TO.

* Letras iguais maiúsculas na linha e minúsculas na coluna não diferem entre si ao nível de 5% de
probabilidade.
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Diferença estatística foi obtida ao avaliar a produção de massa fresca,
comprimento e diâmetro de frutos de berinjela (Tabela 3) a partir do cultivo sob
diferentes pré-cultivos. Observou-se que a palhada formada por crotalária, foi o
melhor pré-cultivo, e conseqüentemente, onde obteve-se maior comprimento,
diâmetro e produtividade de frutos de berinjela (Tabela 4).
Tabela 4. Comprimento, diâmetro e produtividade de frutos de berinjela sob
diferentes pré-cultivos em sistema plantio direto, em Palmas-TO.

* Letras iguais na coluna, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade

A partir dos resultados obtidos, foi possível verificar a importância e a eficiência
da utilização da adubação verde com leguminosas. Tal fato não foi expressivo no
consórcio, mas teve uma enorme relevância no cultivo da berinjela solteira. Assim,
os benefícios obtidos pela adubação verde com Crotalaria juncea, demonstram a
necessidade de estudos futuros do manejo da adubação verde com leguminosas.
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Introdução

O cultivo de hortaliças (olericultura) no Estado do Tocantins é praticado
principalmente por pequenos produtores rurais, no âmbito da agricultura familiar.
Apesar de não demonstrar aspecto empresarial o setor produtivo pode tornar-se
importante ferramenta para o desenvolvimento econômico e social do Estado, devido
às importantes características associadas a este segmento. Atualmente o Tocantins se
caracteriza por ser um grande importador de produtos hortifrutigranjeiros, mesmo
daqueles produtos que podem ser obtidos em nossa região com grandes facilidades.
O baixo índice da produção local per se impede o desenvolvimento de importantes
comunidades agrícolas e torna o Estado dependente da sazonalidade característica do
setor, o que do ponto de vista econômico é característica indesejável aos consumidores
tocantinenses.
A região de Guaraí-TO apresenta grande potencial para a produção de
hortaliças e atualmente responde por importante parcela da produção desse segmento
no Estado. Na região são exploradas diversas culturas, como: alface, couve, almeirão,
brócolis, rúcula, mostarda, acelga, agrião, cebola, cebolinha, cenoura, repolho, tomate,
pimentão, pimenta, pepino, abóbora, rabanete, coentro, salsa, entre outras.
Uma das razões para a inexpressiva exploração do setor é o elevado índice
de perdas de origem fitopatológica, ocasionada por importantes microrganismos
maléficos à produção de alimentos, como fungos, bactérias, nematóides, vírus etc.
O clima tropical, caracterizado por altas temperaturas associado à elevada umidade
relativa, favorece o desenvolvimento de importantes doenças. A identificação dos
agentes causadores de doenças é de importância fundamental para o estabelecimento
de medidas de controle, bem como, para se definir quais as cultivares mais
recomendadas para cada localidade (Lima Neto et al., 2006ab).
______________________
* Projeto: Identificação das principais doenças em hortaliças no Estado do Tocantins
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Um dos fatores de maior risco na agricultura são as doenças de plantas. Elas
comprometem a produção final de muitas culturas, causam grandes prejuízos para
produtores e consumidores e perdas incalculáveis em escala mundial. As doenças
de plantas podem ser causadas por diversos microrganismos, dentre eles, fungos,
bactérias e vírus (Agrios, 1997). Os fungos causam doenças em um grande número
de espécies vegetais (Zambolin e Ribeiro do Vale, 1985) e são responsáveis por 70%
das doenças que reduzem a produtividade em grandes culturas.
Os levantamentos de fitodoenças são realizados com vários objetivos, entre
eles, o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa, além de ser uma fonte importante
de dados sobre a ocorrência, a freqüência e a distribuição geográfica de doenças. Os
trabalhos de levantamento da ocorrência devem listar os hospedeiros de um mesmo
patógeno, obter informações a respeito da distribuição ao longo do tempo de um
patógeno e estimar as perdas causadas por fitodoenças, entre outros.
Enquanto em outros países trabalhos de levantamento da ocorrência de
doenças de plantas são freqüentes, no Brasil e no Estado do Tocantins são escassos,
quer por grupo de doenças, quer para a espécie individual do patógeno.
O controle de doenças de plantas só é possível de ser realizado, de forma
sustentável, quando se determina as causas dos principais problemas existenciais. A
identificação dos agentes causadores de doenças é fator primordial para a redução
de perdas ocasionadas por importantes patógenos em pré e pós-colheita, bem como,
torna-se ferramenta indispensável para a obtenção de produtos com boa aceitação
comercial e livre de resíduos de defensivos agrícolas. A não identificação de pragas
e doenças em plantas cultivadas contribui para o uso indiscriminado de agrotóxicos
e se constitui instrumento desfavorável para a manutenção do equilíbrio dos
ecossistemas.
De acordo com o exposto, o objetivo do trabalho foi identificar as doenças
e relatar os patógenos que ocorrem em hortaliças cultivadas na região de GuaraíTO.

Metodologia

Durante o estudo foram realizadas visitas técnicas aos olericultores da
região de Guaraí (TO), principal foco de atuação da pesquisa. O trabalho foi realizado
entre fevereiro de 2007 e julho de 2008, no município de Guaraí-TO. As análises
do material doente foram realizadas na Clínica Fitopatológica da Faculdade Guaraí
(FAG), no laboratório de fitopatologia da Embrapa Hortaliças (Brasília, DF) e no
laboratório de fitopatologia da Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS). O
estudo envolveu a coleta de campo e também a catalogação de espécies enviadas para
diagnose clínica.
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Foram realizadas coletas de plantas apresentando vários tipos de anomalias,
independentemente da presença de fitopatógenos, em várias culturas. A identificação
das doenças (diagnose) foi realizada com a observação dos sinais apresentados pelos
patógenos e pela sintomatologia apresentada pela planta hospedeira, nas diferentes
culturas analisadas.
As plantas doentes, que apresentavam doenças de causa biótica, foram
submetidas a uma avaliação preliminar para identificação da natureza do patógeno
(fúngica, bacteriana, ou virótica). Em seguida, foram submetidas aos testes de
identificação do patógeno. Foi utilizada a técnica de isolamento para obtenção
de culturas puras para os diferentes patógenos observados, e após a esporulação
(reprodução), essas estruturas foram utilizadas para identificar os agentes ao nível de
gênero e espécie. Para obtenção de culturas puras foram utilizados diferentes meios
de cultura, específicos para os diferentes grupos patogênicos, como o meio BDA,
KELMAN, KADO-523, ágar-água etc. Os sintomas e sinais de cada doença foram
registrados por meio de fotografias digitais, e associados aos dados observados em
campo e laboratório.
As plantas herbáceas foram acondicionadas em sacos de papel e
imediatamente levadas para o laboratório. No laboratório, todos os materiais
coletados foram cadastrados em fichas individuais, com o objetivo de obter o máximo
de informações, as quais poderiam ajudar no diagnóstico. Os materiais doentes
passaram por triagem para identificação da possível causa das doenças. Inicialmente,
foi avaliado se a doença era de natureza biótica ou abiótica, por meio da análise dos
sintomas, baseando-se na literatura básica, como Galli (1980), Ferreira (1989) e os
compêndios de doenças de plantas da Sociedade Americana de Fitopatologia.
Para a identificação de fungos, as plantas foram examinadas ao microscópio
estereoscópico e lâminas foram preparadas pelo método direto para constatação dos
fungos presentes nas amostras. Quando não foi possível a imediata identificação, o
material foi colocado em câmara úmida e/ou procedeu-se ao isolamento do possível
patógeno. O isolamento de fungos foi realizado segundo as técnicas descritas por
Kirally et al. (1974).
Os materiais com suspeita de infecção por bactérias, foram submetidos,
inicialmente, ao teste de exsudação em gota, ou corrida bacteriana. As plantas, com
sintomas de murcha e necrose vascular, foram submetidas ao teste da corrida em
borda de copo (Martin & French, 1985). As amostras com resultado positivo para
exsudação em gota e/ou, teste de corrida em borda de copo, foram utilizadas para
tentativa de isolamento, em meio KADO-523 (Kado & Heskett, 1970). Após o
crescimento, foram observadas a pureza do isolamento, a cor e a morfologia das
colônias, para a caracterização de um determinado gênero. As colônias individualizadas
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e devidamente caracterizadas foram repicadas para tubos de ensaio, contendo meio
KADO-523. A partir das colônias em tubos de ensaio foram realizados os testes
bioquímicos para determinação do gênero, a inoculação em plantas hospedeiras, a
mensuração das células bacterianas e o teste de hipersensibilidade.
As viroses foram identificadas pela sintomatologia, por inoculação em plantas
indicadoras e por métodos moleculares. A análise para diagnose de geminiviroses foi
conduzida usando PCR utilizando os primers universais de Rojas et al. (1993). Para
Tospovirus foi utilizada a inoculação em círculo de hospedeiras e a identificação da
espécie viral foi feita via serologia.

Resultados e Discussão

Foram identificadas 45 diferentes doenças de plantas, nas mais diferentes
culturas analisadas (Tabela 1). Destas, 49% são de origem fúngica, 16% causadas
por vírus, 20% de causas bacterianas e apenas 8% das doenças foram causadas por
nematóides. Estes resultados estão de acordo com a maioria dos dados publicados
na literatura, que associam a maioria das doenças vegetais como sendo de natureza
fúngica (Pozza et al., 1999). Anteriormente reconhecidos como fungos, os oomicetos
(microrganismos que apresentam celulose na parede celular), foram responsáveis por
7% das doenças identificadas na região de Guaraí.
Na cultura do tomateiro as principais doenças diagnosticadas foram:
vira-cabeça (Tospovirus), talo-oco (Erwinia carotovora), murcha bacteriana (Ralstonia
solanacearum), pinta preta (Alternaria solani) e mancha-de-estenfílio (Stemphylium solani);
em alface as doenças predominantes foram: vira-cabeça (Tospovirus), cercosporiose
(Cercospora longissima), podridão da base (Sclerotium rolfsii), podridão bacteriana (Erwinia
carotovora) e nematóide-das-galhas (Meloidogyne sp.); em melancia houve ocorrência do
crestamento gomoso (Didymella bryoniae), mancha de alternaria (Alternaria cucumerina),
míldio (Pseudoperonospora cubensis) e mosaico da melancia (Potyvirus, PRSV-W); na
cultura do pimentão foi constatada a presença do oídio (Oidiopsis haplophylli), do viracabeça (Tospovirus) e da murcha bacteriana (Ralstonia solanacearum); em jiló foi verificada
a presença do vira-cabeça (Tospovirus), da murcha-de-esclerócio (Sclerotium rolfsii), da
mancha-de-estenfílio (Stemphylium solani) e da antracnose (Colletotrichum gloeosporioides).
Manchas de alternaria, causadas por A. dauci e Alternaria sp., foram encontradas em
coentro e salsa, respectivamente. Alternaria porri foi diagnosticada causando mancha
púrpura em plantas de cebolinha. Em chicória verificou-se a presença de manchas
foliares, sendo encontrada estruturas de Alternaria sp. (provavelmente A. cichorii).
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A maioria das doenças, encontradas em hortaliças neste trabalho, já era
conhecida em outras regiões (Mendes et al., 1998). Porém, grande diversidade
genética tem sido observada em todos os isolados avaliados, mostrando que
recomendações gerais de controle devem ser evitadas, pois o processo doença é
dependente da especificidade dos patógeno locais (Boiteux, comunicação pessoal).
As informações geradas com a pesquisa podem ajudar na escolha das cultivares mais
adequadas para a região estudada e no estabelecimento de métodos mais eficientes
de controle de doenças.
A identificação dos agentes causadores de doenças em hortaliças é necessária
para se estabelecer os métodos de controle de doenças de plantas, mais indicados,
para cada situação.
O reconhecimento das doenças por meio dos sintomas poderá contribuir
para que o produtor rural possa utilizar os métodos sugeridos, minimizando assim, as
possíveis perdas decorrentes da presença dos agentes etiológicos.
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Tabela 1. Doenças identificadas em hortaliças na região de Guaraí-TO.
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Introdução

Entre os agentes polinizadores mais importantes encontram-se as abelhas,
devido a sua abundância na natureza, e a sua ampla distribuição geográfica e a sua
estreita relação com as plantas (Santana et al., 2002). Além de realizarem a polinização
de 40% a 90% dos vegetais. Elas forneceram a primeira substancia edulcorante
natural, o mel; entre outros produtos como a cera, a própolis, o pólen, a apitoxina e a
geléia real.
Em 1956 o pesquisador Dr. Warwick Estevan Kerr introduzia abelha africana
Apis mellifera scutellata (Hymenoptera: Apidae) no Brasil com intuito de melhorar
a apicultura nacional. O intercruzamento dessa espécie com as várias subespécies
européias existentes (A. m. ligustica, A. m. mellifera, A. m. carnica e A. m. caucasica)
originou um polihíbrido denominado de abelha africanizada, com predominância das
características das abelhas africanas (Gonçalves, 2000).
A abelha africanizada é apontada como um exemplo de abelha dotada de
importantes características, como rápido desenvolvimento e adaptação, prolificidade,
rusticidade, alta capacidade de produção de mel e própolis, maior capacidade de
identificação de fonte de alimento e resistência a doenças (Benson, 1985; NogueiraCouto, 1994a; Gonçalves, 2006).
Embora apresente resistência a doenças, as abelhas estão sujeitas às
enfermidades causadas por bactérias, fungos e vírus que afetam principalmente as
larvas. Já as abelhas adultas são freqüentemente atacadas por protozoários, ácaros e
insetos (Embrapa, 2002).

________________________
* Projeto Módulo de Pesquisa em Abelhas do Tocantins. Unitins/SEAGRO-TO
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Entre as principais doenças de crias, temos a Cria giz, causada por Ascosphaera
apis e Aspergillus flavus. Os sintomas são células de crias abertas com mortalidades nas
fazes de pré-pupa ou pupa jovem. Uma outra doença também comum em abelha é a
cria de pútrida européia causada pela bactéria melissococcus pluton. Esta doença apresenta
como característica a ocorrência de muitas falhas nos favos, perfuração nas células
operculadas e mortalidade das larvas entre o 3º e 4º dias de idade. Estas doenças
causam danos às colônias, levando prejuízos diretamente ao apicultor podendo
ocorrer à perca das colméias.
As doenças de crias causam danos às colônias e, conseqüentemente,
prejuízos econômicos ao apicultor, estas doenças devem ser eliminadas, se possível,
sem uso de produtos químicos, que normalmente deixam resíduos nos produtos
apícolas. Para evitar a contaminação dos produtos das abelhas, o método defendido
pelos especialistas para resolver problemas de sanidade é a seleção de linhagens de
abelhas higiênicas, ou seja, são abelhas operarias portadoras dos genes desoperculador
(dd) e removedor (rr) em homozigose (ROTHENBUHLER, 1964). Estas colônias
denominadas higiênicas são aquelas que as operarias removem suas crias mortas ou
doentes de dentro da colônia.
Este comportamento e avaliado de acordo com a rapidez que a colônia
elimina a cria morta ou doente. Assim, elas por conta própria realizam o controle
biológico contra os agentes infecciosos que podem vir a causar doenças de crias, sem
a necessidade do uso de produtos químicos, por parte dos apicultores.
O objetivo deste trabalho foi estudar o comportamento higiênico das abelhas
da Unitins Agro, no Complexo de Ciências Agrárias Palmas - TO, e determinar se são
higiênicas.

Material e Métodos

Este trabalho foi realizado no apiário da Fundação Universidade do
Tocantins -UNITINS, que se situa no Complexo de Ciências Agrárias - CCA, o qual
possui vinte colméias modelo Langstroth.
Para analise do comportamento higiênico das abelhas, utilizou se a técnica
de perfuração das células de crias descritas por Newton e Ostasiewski (1986). O
método consiste na retirada de um quadro com cria operculada com idade entre 10 a
14, onde são utilizadas duas·áreas, umas para o teste e a outra para controle.
Neste trabalho a zona teste conteve 100 células que foi perfurada em forma
de losango com auxilio de um alfinete entomológico nº 2. Após a perfuração o
quadro foi devolvido, realizando avaliações com 24, 48 e 72 horas. O número de crias
removidas em cada intervalo da avaliação foi contabilizado em planilha de campo,
para posterior análise de percentual de remoção. Os resultados estão apresentados
por meio de figura.
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Resultados e Diascussão

Os resultados obtidos basearam-se nas observações efetuadas pela aplicação
da técnica de morte crias por perfuração e remoção das crias mortas.
As colméias mostraram percentuais de remoção variando de 77 a 100% de
remoção, no período de 24 a 48 horas e de 100% em 72 horas (Fig. 1). Com base nos
dados podemos dizer as abelhas do apiário do CCA apresentam como higiênicas.
Segundo GRAMACHO e GONÇALVES (1994), as colônias que removem 80% ou
mais das crias mortas são consideradas higiênicas.
Colônias higiênicas, são aquelas onde as abelhas removem com eficiência
suas crias doentes ou mortas dentro das colônias, assim, eliminando o foco infeccioso.
Assim, as abelhas por conta própria realizam um controle biológico da colônia
contra agentes infecciosos que podem causar doenças de crias, dispensando o uso de
produtos químicos (antibióticos).
Portanto, do ponto de vista sanitário isto representa um aspecto positivo,
pois naturalmente estas colônias estariam aptas a sobreviverem em casos de surtos de
mortalidade de crias causadas por doenças que podem acometer as abelhas no estágio
de crias.
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Figura 1. Percentual médio do comportamento higiênico de 5 colméias de abelhas
africanizadas do Apiário do Módulo de Pesquisa em Abelhas da Fundação Universidade
do Tocantins, Palmas-TO, no período de outubro de 2007 a julho de 2008.
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Conclusão

As abelhas apresentaram se eficientes na remoção de crias mortas durante
o período analisado. A técnica utilizada mostrou-se funcional e adequada para a
realização do estudo proposto. A seleção de colméias com características de bom
comportamento higiênico e sanitário deve ser buscado pelos apicultores tocantinenses,
de maneira a garantir a boa qualidade do mel e outros produtos produzido pelas
abelhas.
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1

INTRODUÇÃO

A Manihot esculenta Crantz, pertencente à família Euphorbiaceae, essa
cultura representa uma importante fonte alimentícia, tendo grande potencial
energético,devido seu elevado teor de carboidratos (amido) nas raízes. Além disso,
as folhas de mandioca contém elevados índices de proteínas e vitaminas A e B, o
mesmo pode ser utilizado na ração animal, tanto como as ramas e restos de casca
ou os desperdícios industriais do processamento da mandioca (TICFACED, 2008).
Essa cultura é uma das mais antigas e tradicionais do Brasil. Já era cultivada pelos
índios, por ocasião do descobrimento do Brasil. Em razão de sua ampla adaptação
às diferentes condições edafoclimáticas e ao seu potencial de produção, atualmente,
a mandioca é explorada em todo o território nacional, em todos os países sul e
centro-americano e nas Antilhas (ICEA 1973). Existe necessidade de valorização de
culturas tropicais de baixo custo de produção, aliada ao desenvolvimento no processo
industrial, viabilizando estudos que busquem oportunidades em mercados alternativos
para os produtores agrícolas. No Estado do Tocantins, predominam as ocupações
de pequenos produtores que utilizam mão de obra familiar, que nem sempre tem
acesso a orientações e técnicas de cultivo, existe uma carência de informações sobre a
cultura da mandioca, o que torna necessário a realização de estudos de caracterização
e descrição agronômica da diversidade genética da mandioca cultivada. Com isso o
objetivo desse trabalho foi o de realizar avaliações de variedades de mandioca quanto
à caracterização botânica-agronômica visando selecionar aquelas que melhor se
adaptem as condições ecológicas da região de Miracema.

________________________________________
*Projeto: Variedades de Mandioca e Desenvolvimento de Técnicas Agronômicas para o Cultivo dessa Cultura no Tocantins; CNPq/SECT/
UNITINS.
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MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi instalado na fazenda Serra Bela município de MiracemaTO, pertencente ao Sr. Enock Borges de Oliveira Filho em 13/11/2006. O solo foi
calcariado, posteriormente arado, gradeado. As variedades utilizadas no experimento
foram: Cacau Teixeira, Cacau Preta 2C, 753, 979, 982, Cacau Preta e Casco de Burro,
indicada para consumo in natura (mesa). O espaçamento utilizado foi de 1,0 m entre
linhas e 0,6 m entre plantas nas linhas. Cada parcela com 16,8 m2, formada por 4
linhas de 4,2m de comprimento por 4,0m de largura, com 28 plantas por parcela,
sendo 10 plantas centrais consideradas úteis, correspondentes a uma área de 6m2.
O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, constituídos por 07
tratamentos (variedades) com quatro repetições, totalizando 28 parcelas. A adubação
de plantio foi de 333 kg ha-1 de N-P-K da formulação 5-25-15 na cova de plantio. Aos
68 dias após o plantio realizou-se a adubação de cobertura utilização a formulação 200-20 colocando 10g por planta (1,66 t/ha). As avaliações dos descritores morfológicos
foram realizadas antes da colheita (nove meses após plantio) e os descritores da raiz e
agronômicos foram realizados na colheita aos 20/09/07 (dez meses após plantio). A
caracterização morfológica tanto parte aérea como raízes foram realizadas conforme
metodologia adotada por FUKUDA e GUEVARA (1998). Foram avaliados os
descritores agronômicos como: a) Estande final; b) Altura média da plantas; c) Altura
média da primeira ramificação; d) Diâmetro médio da raiz; e) Peso da parte aérea da
planta; f) Peso das raízes tuberosas; g) Índice de colheita: h) Determinação da matéria
seca das raízes tuberosas pelo método da balança hidrostática; e) Porcentagem
de amido das raízes tuberosas; Foram também avaliados a)Tempo de Cocção classificado por uma escala de notas de zero (ausência de cozimento) a cinco (100%
de cozimento). b)Deterioração após-colheita- para determinação da porcentagem
de deterioração fisiológica observada ao longo das raízes conforme uma escala de
notas de zero (ausência de deterioração) a cinco (100% de deterioração), proposta
por WHEATLEY (1987). Os dados das variáveis quantitativas foram submetidos à
análise de variância. Para a comparação das médias foi empregado o teste de Tukey
a 5% de probabilidade, utilizando o programa SISVAR 5.0 VERSÃO 4. Os dados
referentes à caracterização morfológica da parte aérea, tempo de cocção e deterioração
após-colheita foram apresentados em forma tabelas e gráfico e não sendo analisados
estatisticamente.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observou-se, pelos resultados apresentados na Tabela 02, que as variedades
diferem morfologicamente em praticamente quase todos os caracteres avaliados da
parte aérea, exceto no hábito de crescimento do caule, sinuosidade do lóbulo, que
se descreveu como reto, sem sinuosidade respectivamente em todos os cultivares.
Por descritores morfológicos entende-se toda característica que permite identificar e
diferenciar facilmente os acessos no campo, geralmente possui alta herdabilidade e se
expressam em todos os ambientes (Jimenez, 1994 citado por FUKUDA e GUEVARA,
1998). Para as características morfológicas das raízes (Tabela 03), as variedades Cacau
Teixeira, 753, 979 e 982 apresentaram a cor da polpa da raiz amarela, que em especial
na região das cerrados os agricultores e os consumidores tem preferência pelas plantas
de polpa amarela para consumo humano (VIEIRA et al., 2005). Para a cor do córtex a
Cacau Teixeira apresentou coloração rosada e 979 apresentou cor amarela, enquanto
que as outras apresentaram cor branca. As variedades diferem morfologicamente
quanto à presença de pedúnculo e apresentam a coloração externa da raiz marrom
claro. Os valores médios, da caracterização agronômica, como estande final (EF),
altura da planta (AP), altura da primeira ramificação (APR), diâmetro do caule (DC),
peso da parte aérea (PPA), diâmetro das raízes (DR), comprimento da raiz (CR), peso
das raízes tuberosas (PRT), matéria seca das raízes tuberosas (MSRT), porcentagem
de amido das raízes tuberosas (PART) e índice de colheita (IC), encontram nas Tabelas
04 e 05. Com relação aos caracteres agronômicos contidos na Tabelas 04, observouse que não foi observada diferença estatística entre AP e PPA. Essas características
são importantes quando se considera o aproveitamento na produção de rações, bem
como na produção de maniva-semente (BARRETO, 2005). Portanto, pode se observa
que para EF, APR e DC houve diferença estatística. As variedades 979, Casco de
Burro e Cacau Preta 2C diferiram estatisticamente das demais nas características EF,
APR e DC respectivamente.
Na Tabela 05 verifica-se que não houve diferença estatística para PRT, MSRT
e PART. Apesar de não ter havido diferenças significativas entre as variedades utilizadas
para as duas últimas características citadas, a matéria seca e o amido estão ligados à
idade da cultura e ás condições climáticas, principalmente, ao índice pluviométrico
conforme Toro e Canãs, (1982), citado por CARDOSO JR. et.al (2005).
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Tabela 02- Caracterização morfológica da parte aérea de variedades de
mandioca de mesa. UNITINS. Palmas – TO, 2008.

Tabela 03- Caracterização morfológica da raiz de variedades de mandioca de
mesa. UNITINS. Palmas – TO, 2008.

Os teores de matérias secas variam entre as variedades, anos agrícolas e
épocas de colheita, apresentando, segundo BORGES et.al. (2002), valores entre 29,74
e 31,89% para matéria seca e 25,60 e 27,24 para amido.Na Tabela 05, verifica-se que
houve diferença significativa entre variedades para as características DR, CR e IC.
A variedade Cacau preta 2C obteve o maior diâmetro das raízes, porém não diferiu
estatisticamente das variedades Cacau Teixeira, 753, 979, e 982. A variedade Cacau
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Teixeira obteve o maior comprimento das raízes, porém não diferiu estatisticamente
das variedades 753, 982 e Casca de Burro.
Quanto ao IC que é a com relação entre as massas das raízes e massa total
das plantas é considerado adequado quando acima de 60% (CONCEIÇÃO, 1983).
Em experimento realizado no Paraná, (VIDIGAL FILHO et. al, 2000), observaram
valores para essa característica que variam entre 38% a 79%, valores parecidos com os
resultados obtidos neste experimento (Tabela 05), variaram entre (50,71 e 72,73)%.
Tabela 04- Médias dos valores de estande final (EF), altura da planta (AP),
altura da primeira ramificação (APR), diâmetro do caule (DC), peso da parte
aérea (PPA). UNITINS. Palmas – TO, 2008.

Tabela 05- Médias dos valores de diâmetro das raízes (DR), comprimento da
raiz (CR), peso das raízes tuberosas (PRT), matéria seca das raízes tuberosas
(MSRT), porcentagem de amido das raízes tuberosas (PART), índice de
colheita (IC) e Cocção (C). UNITINS. Palmas – TO, 2008.
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O índice de colheita, isoladamente, não fornece informações precisa sobre
o comportamento da planta de mandioca, pois altos valores desse índice tanto
podem ser obtidos com o aumento da produção de raízes como por diminuição da
produção de parte aérea, conforme com CARDOSO JR. (2005). Pode-se observar na
Figura 01 que a partir dos 05 DAC as raízes de todas as variedades estudadas foram
apresentando sintomas de deterioração. Para o teste de cozimento (Tabela 05) as
variedades Cacau Teixeira e Casco de Burro foram as que mais cozinharam. Com base
nesses resultados pode-se concluir que as variedades diferiram morfologicamente em
praticamente quase todos os caracteres avaliados tanto da parte aérea como raiz. Com
relação aos caracteres agronômicos observou diferença estatística entre EF, APR e
DC nas variedades 979, Casco de Burro e Cacau Preta 2C respectivamente. O IC
variou entre 50,71 a 72,73 %. Todas as variedades estudadas apresentaram sintomas
de deterioração a partir dos 05 DAC. As variedades Cacau Teixeira e Casco de Burro
foram as que mais cozinharam.
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Figura 01 – Avaliação de deterioração após colheita em escala de notas de zero
(ausência de deterioração) a cinco (100% de deterioração) durante o período de 23
dias após colheita. UNITINS. Palmas – T O, 2008.
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INTRODUÇÃO

A mandioca (Manihot esculenta crantz) é uma planta perene, arbustiva,
pertencente à família das Euforbiáceas, originária da América do Sul, provavelmente
do Brasil (FRAIFE Filho, et al., 2008). Cultivada em todo o território brasileiro,
principalmente na região Norte, situa-se entre as principais culturas plantadas por
produtores familiares, sendo a farinha o principal produto com valor agregado,
utilizado tanto para a venda, como para o consumo, alimento que compõe a dieta
dessas comunidades (OLIVEIRA Jr., 2005). A produção da mandioca sem a
adubação adequada pode sofrer uma grande diminuição, através do cultivo sucessivo,
face ao empobrecimento progressivo do solo, pois esta cultura absorve grandes
quantidades de nutrientes e praticamente exporta tudo o que foi absorvido, quase
nada retornando ao solo sob a forma de resíduos culturais (EMBRAPA, 2007). Como
alternativa de combate à exaustão do solo, os biofertilizantes atuam na reposição dos
minerais retirados pelas culturas, bem como, na diminuição dos custos de produção.
A utilização de biofertilizantes tem se mostrado uma alternativa viável e econômica,
além disso, é uma prática recomendada não só na adubação, mas também no controle
de moléstias, reduzindo assim os custos com insumos e defensivos. A utilização
destes na cultura da mandioca tem apresentado aspectos positivos na qualidade do
produto colhido, e do solo, uma vez que sua incorporação tem demonstrado ser uma
prática viável, no incremento da produtividade, apresentando efeitos globais no que
diz respeito à melhoria físico-química e biológicas das plantas (NORONHA, 2000).
_____________________________________
* Projeto: Variedades de Mandioca e Desenvolvimento de Técnicas Agronômicas para o Cultivo dessa Cultura no Tocantins; CNPq/SECT/
UNITINS.
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Com isso o objetivo desse trabalho foi estudar os efeitos de diferentes fontes
de fertilizantes nas características agronômicas de variedade de mandioca de mesa.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi instalado no Centro Agrotecnológico de Palmas - (CAP),
pertencente à Secretaria da Agricultura Pecuária e Abastecimento do Tocantins
em 04/09/2007. Análises granulométricas e químicas do solo são apresentadas na
Tabela 01. O solo foi, arado, gradeado e sulcado no espaçamento de 1,0 m entre
linhas, as manivas foram colocadas nos sulcos a cada 0,60 m e cobertas com 10
cm de solo. Para o corte das manivas foram utilizadas ramas de plantas sadias com
idade aproximada de 14 meses, coletadas numa propriedade rural de um produtor
de mandioca, na região de Porto Nacional, próximo à capital, Palmas. O cultivar
utilizado foi Cacau Manteiga. As manivas foram selecionadas buscando uniformizar
ao máximo o material utilizado, sendo usadas às frações do terço médio da planta,
com diâmetro de aproximadamente 2,5 cm e comprimento de 20 cm, totalizando a
média de 7 gemas. O corte das manivas foi feito com facão, cortando-as de forma
reta nas duas extremidades. Cada parcela com 16,8 m2, formada por 4 linhas de 4,2 m
de comprimento por 4,0 m de largura, com 28 plantas por parcela, sendo 10 plantas
centrais consideradas úteis, correspondentes a uma área de 6 m2. O delineamento
experimental foi o de blocos casualizados, constituídos por 07 tratamentos (Tabela 2)
com quatro repetições, totalizando 28 parcelas.
Tabela 01- Análise granulométrica e química do solo, da camada arável (0-20
cm), onde foi realizado o experimento. UNITINS. Palmas – TO, 2008.
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A adubação foi realizada de acordo com as recomendações físico-químicas
do solo, tomando-se o cuidado de colocar uma camada de aproximadamente 3 cm do
solo entre o adubo e as manivas. Na Tabela 03 encontram-se os resultados da análise
do Fertilizante Organomineral utilizados. No dia 14 de setembro de 2007, foi feita
a aplicação do herbicida Glifosate 6,4 ml/l. As plantas daninhas presentes estavam
com duas folhas (a mandioca ainda não havia germinado), com o desenvolvimento
da cultura foi realizada também, conforme a necessidade capina manual. A irrigação
foi realizada uma vez por dia, no período entre 16 e 18 horas, durante o período da
seca.
Tabela 02- Os tratamentos utilizados com suas respectivas doses. UNITINS.
Palmas – TO, 2008.

* Adubo de cobertura

Tabela 03- Laudo de Análise de Fertilizantes peneirado composto. UNITINS.
Palmas – TO, 2008.
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A primeira avaliação foi realizada em 10/12/07 avaliando a altura média
da plantas e diâmetro médio da raiz. Na segunda avaliação, realizada em 28/05/08,
avaliou-se: a) Altura média da plantas: A altura média das plantas foi medida em
centímetros a partir do nível do solo até a extremidade mais alta da planta, obtida
nas plantas na área útil da parcela; b) Altura média da primeira ramificação: A altura
média primeira ramificação das plantas foi medida em centímetros a partir do nível do
solo até a primeira ramificação, obtida nas plantas na área útil da parcela; c) Diâmetro
médio do caule: O diâmetro médio do caule foi medido em centímetro obtido a 50 cm
da superfície do solo, nas plantas na área útil da parcela; d) Comprimento do pecíolo;
e) Comprimento do Lóbulo Central; f) Distância entrenó. Na colheita 12/06/08
(9 meses e 15 dias após plantio-DAP) foram realizadas as seguintes avaliações: a)
Estande final: avaliando o número de plantas na área útil da parcela; b) Peso da parte
aérea da planta: foi avaliado o peso da parte aérea das plantas, em t ha-1, a partir
do corte realizado a 10 cm da superfície do solo; c) Peso das raízes tuberosas: foi
avaliado o peso das raízes tuberosas em t ha –1; d) Determinação da matéria seca das
raízes tuberosas foi determinada à matéria seca das raízes tuberosas obtendo-se pelo
método da balança hidrostática, com base na fórmula proposta por GROSSMANN e
FREITAS (1950): MS = 15,75 + 0,0564 R, sendo R o peso de 3 Kg de raízes em água.
e) Porcentagem de amido das raízes tuberosas: foi determinada a porcentagem de
amido das raízes tuberosas calculada, subtraindo-se do teor de matéria seca constante
4,65 (GROSSMANN e FREITAS, 1950); f) Cocção - A cocção foi avaliada mediante
o tempo de cocção da poupa crua. Pedaços de 5 cm de poupa, das raízes obtidas
de uma amostra das plantas tomadas ao acaso na área útil da parcela, onde foram
colocados em água fervente e retirados após 30 minutos e espetados com um garfo
e classificado por uma escala de notas de zero (ausência de cozimento) a cinco (100
% de cozimento). Os dados das variáveis quantitativas foram submetidos à análise
de variância. Para a comparação das médias foi empregado o teste de Duncan a 5 %
de probabilidade, utilizando o Programa GENES - Aplicativo Computacional em
Genética e Estatística (CRUZ, 2001).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores médios das características avaliadas como altura da planta (AP)
e diâmetro do caule (DC) da primeira avaliação e altura da planta (AP), altura da
primeira ramificação (APR), diâmetro do caule (DC), comprimento do pecíolo (CP);
comprimento do lóbulo (CL) e distância entrenó da segunda avaliação, encontram-se
na Tabela 04 enquanto que, estande de planta (S), peso da parte aérea (PPA), peso das
raízes tuberosas (PRT), matéria seca das raízes tuberosas (MSRT), porcentagem de
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amido das raízes tuberosas (PART) e Cocção (TC) encontram-se na Tabela 05. Notase na Tabela 04 que não houve diferença estatística entre os tratamentos utilizados nas
características de AP, DC da primeira avaliação e APR, CL na segunda avaliação. Na
Tabela 05 não houve diferença para as características S, MSRT, PART e C. Portanto,
pode-se observar que para os caracteres AP, DC, CP e EN na segunda avaliação (Tabela
04) e PRT e PPA (Tabela 05) houve diferença estatística. Os caracteres PRT e PPA
mostraram que para os tratamentos SA e OMC foram menos produtivos. Enquanto
que para os tratamentos AQC, EC, AQ, OCS e OCM foram os mais produtivos e não
diferindo entre si. Esse comportamento é, possivelmente, decorrente da resposta da
planta em aumentar a produção de matéria verde e de raízes à medida que encontra
maiores quantidades de nutrientes disponíveis. Esses resultados estão de acordo com
os obtidos por HOWELER (1982), que afirma que as doses de nitrogênio levam a
planta produzir quantidade significativa de parte aérea. Em trabalhos realizados por
TAKAHASHI e BICUDO, (2005) com aplicações de N, P e K no solo alteraram as
produções de massa seca das raízes tuberosas e da parte aérea, e concluíram também
que, os teores de Ca, mais principalmente de K nas manivas alteraram as produções
na colheita de massa secas das raízes tuberosas. Apesar de não ter havido diferenças
significativas entre os tratamentos utilizados para as características porcentagem de
matéria seca e teor de amido das raízes tuberosas. De acordo com TORO E CAÑAS,
(1982), citado por Cardoso Jr. et.al, (2005) a matéria seca e o amido estão ligados à
idade da cultura e às condições climáticas, principalmente, ao índice pluviométrico.
Os teores de matéria seca e de amido variam entre variedades, anos agrícolas e épocas
de colheita, apresentando, segundo BORGES et. al (2002), valores entre 29,74 e 31,89
% para matéria seca e 25,60 e 27,24 % para amido.
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Tabela 04- Médias dos valores de altura da planta (AP) e diâmetro do caule(DC)
da primeira avaliação e altura da planta (AP), altura da primeira ramificação
(APR), diâmetro do caule(DC), comprimento do pecíolo (CP); comprimento
do lóbulo (CL) e distância entrenó da segunda avaliação. UNITINS. Palmas
– TO, 2008.

¹Adubo químico com cobertura; ²Testemunha, ou seja, sem adubação; ³Adubo, esterco de curral; 4 Adubo químico,
5
Fertilizante Orgânico Composto sem adição de minerais; 6Fertilizante Orgânico Composto com adição de minerais;
7
Fertilizante organomineral com cobertura.

Tabelas 05- Médias dos valores de estande de planta (S), peso da parte aérea
(PPA), peso das raízes tuberosas (PRT), matéria seca das raízes tuberosas
(MSRT), porcentagem de amido das raízes tuberosas (PART) e Cocção (TC).
UNITINS. Palmas – TO, 2008.

¹Adubo químico com cobertura; ²Testemunha, ou seja, sem adubação; ³Adubo, esterco de curral; 4 Adubo químico,
5
Fertilizante Orgânico Composto sem adição de minerais; 6Fertilizante Orgânico Composto com adição de minerais;
7
Fertilizante organomineral com cobertura
.
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Os resultados permitem concluir que para as condições de Palmas-TO, no
ano agrícola de 2007/2008 os caracteres, peso de raízes tuberosas e peso da parte
aérea mostraram que para os tratamentos sem adubo e fertilizante organomineral
com adição de cobertura, na dose utilizada, foram os menos produtivos. Enquanto
que para os tratamentos adubo químico com cobertura, esterco de curral, adubo
químico, fertilizante orgânico composto sem adição de minerais e fertilizante orgânico
composto com adição de minerais foram os mais produtivos e não diferindo entre
si.
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1

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento sustentável busca aumentar os níveis de eficiência
produtiva, respeitando os limites ambientais para garantir produtos que venham a
melhorar a qualidade de vida da população e diminuir a dependência externa quanto
aos gêneros alimentícios básicos. Baseando-se na diversificação e ou consórcio da
produção para atender à demanda de consumo das famílias rurais e urbanas.
Do ponto de vista ambiental, segundo Muller et al., (2002) os sistemas
agroflorestais – SAFs, representam alternativas interessantes capazes de apresentar
eficiência na ciclagem de nutrientes no solo, aumento no seqüestro de carbono,
redução substancial dos processos erosivos, associada à melhoria na qualidade dos
alimentos produzidos.
No sistema agroflorestal há uma tecnologia que se entrega à produção, na
qual os aspectos principais estão na presença deliberada de componentes florestais,
arbóreas e arbustivas de interesse potencial, para fins de produção, de proteção
ou visando ambas as situações simultaneamente (Passos e Couto, 1997). O feijão
comum, espécie componente do sistema agroflorestal é de grande importância,
por ser, uma leguminosa, e possuir hábito enramador, favorece a cobertura do solo
durante um espaço de tempo além de proporcionar alimento ao produtor e por se
tratar de espécie de elevada adapitabilidade às condições edafoclimáticas regionais e a
diferentes estratégias de consórcio e produção.
_______________________________

*Projeto: Pesquisa e Desenvolvimento de Biodiesel no Estado do Tocantins; Unitins; e CNPq
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Em termos nutricionais, o feijão caupi é superior aos feijões comuns, e
como componentes de SAFs, é mais interessante. Por isso torna-se extremamente
relevante uma divulgação de sua importância alimentar para as regiões do país, que
possui uma população com muita carência alimentar (Menezes et al., 1997).
A diversidade diferenciada de espécies de múltiplos usos, que exploram
os diferentes perfis verticais e horizontais da paisagem nos SAFs, otimizam o
máximo aproveitamento da energia solar (Macedo, 2000). Além disso, as condições
da exploração de um pequeno produtor podem mudar com o tempo, por isso, o
pequeno produtor não precisa tanto de uma só proposta tecnológica, mas de uma
série de diferentes opções que lhe permita fazer escolhas e combinações em função
de sua situação específica ( Scherr, 1991).
Por serem culturas de fácil manejo, a mamona e o feijão caupi podem ser
implantados dentro de um SAF, pois facilita sua colheita que na maioria das vezes é
realizada de forma manual, o que favorecem o uso das habilidades das famílias de
produtores em seu manejo (Muller 2003).
Este trabalho teve por objetivo avaliar o comportamento da mamona em
consórcio com feijão caupi, em sistema agroflorestal nas condições edafoclimáticas
da região Sul do Tocantins.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no Campus Experimental da Universidade
Federal do Tocantins (Gurupi), localizado a 11°43’S e 49°04’N, a 280m de altitude.
O trabalho compreende uma área de experimento que é um sistema agroflorestal
(SAF), contendo espécies frutíferas e madeireiras distribuídas na área. O trabalho tem
três tratamentos, que são: Variedade de mamona guarani consorciada com feijão caupi
(var. Índia), feijão caupi solteiro e mamona solteira, sob delineamento inteiramente
casualizado, com quatro repetições.
Foram avaliados: velocidade de emergência para o feijão e a mamona,
peso de 100 sementes para o feijão, número de sementes por vagem para o feijão e
produção para o feijão e mamona. As parcelas foram plantadas nas entre linhas dos
componentes florestais. As plantas de mamona foram dispostas em fileiras de 0,5 m
x 1,0 m, com feijão caupi entre as linhas internas e bordas. O preparo do solo e tratos
culturais foi realizado de forma manual. Todas as parcelas receberam uma adubação
suplementar inicial para o fortalecimento inicial das plântulas.
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A velocidade de emergência foi calculada da semeadura até o aparecimento
do primeiro par de folíolos. A produção foi analisada após a colheita fazendo um
comparativo da produção entre as culturas consorciadas e solteiras (média em kg.ha-¹).
Retirou-se amostras de vagem em cada parcela para contar do número de sementes
por vagem. As 100 sementes foram pesadas numa balança analítica de precisão para
obter o peso destas. A altura das plantas de mamona foi realizada utilizando uma
escala, onde foi medida do solo até a altura da última folha. O diâmetro das plantas foi
obtido utilizando um paquímetro, onde foi padronizada uma altura de 0,5 m do solo
para realizar este parâmetro. O número de nó foi adquirido através de contagem, do
primeiro nó próximo ao solo ao ultimo no ápice da planta. Os cachos foram colhidos
e feitos à secagem natural (sol) em seguida descascado para pesagem e obtenção da
produção. Os cachos foram medidos da base ao ápice para obtenção de tamanho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O feijão solteiro alcançou maior velocidade de emergência, em média 4,95
dias em média, o feijão consorciado 5,33 em média, a mamona solteira 6,78 em média
e a mamona consorciada 6,86. A falta de chuva deve ter influenciado os diferentes
tratamentos, portanto, talvez não seja prudente tal afirmação. Pelo contrário a escassez
de água em sistemas solteira mostrou-se menos determinante, ou melhor, menos
limitante.
Para o peso de 100 sementes, produção e número de semente por vagens,
nota-se que não houve diferença significativa para estes parâmetros avaliados na
Tabela 1. Para o peso de semente já seria esperado esta pouca variação, pois é a mesma
variedade, com isto dificilmente ocorrerá uma discrepância significativa no tamanho
destas. Porém para a produção de feijão não há diferença significativa, porem notase uma variação nos valores de 45,37 kg, o que seria de estrema importância para
um pequeno agricultor. Sendo que o tratamento consorciado foi o mais produtivo,
valor não condizente ao encontrado por Távora et al (1998). Quanto para ao número
de sementes por vagem não ocorreu diferença significativa, possivelmente devido
o potencial genético da planta em não haver variação neste parâmetro durante seu
processo de formação.
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Tabela 1. Peso de 100 sementes, produtividade e número de sementes por
vagens de feijão caupi. C x Mn (Caupi consorciado com mamona), C. S.
(Caupi Solteiro), N° S.V. (Número de Sementes por Vagens).

Os valores representam média de quatro repetições; médias seguidas da mesma letra, na vertical, não diferem entre
si pelo teste Tukey (p<0,05).

Pode-se observar que não ocorreu diferença significativa para os parâmetros
avaliados na tabela 2. A não variação na altura de planta pode ter ocorrido, devido às
plantas não obterem obstáculo por parte do feijão a ponto de competirem por luz
levando estas ao estiolamento. Podendo esta explicação ser atribuída para o diâmetro
e número de nó. A não diferenciação para estes parâmetros pode ter ocorrido devido
o porte padrão que a planta apresenta.
Estatisticamente nota-se que a produção não diferiu, mas, se considerarmos, os valores percebe-se maior produtividade para o tratamento consorciado com
o feijão, ou seja, 70 kg a mais, tabela 2. Semelhante ao resultado encontrado por
Távora et al (1998). Que era o esperado, pois o feijão tem um ciclo menor em relação
ao ciclo da mamona, e espera-se que a mamona seja favorecida por algum nutriente
contido nos restos culturais do feijão.
O fato de os cachos terem tamanho satisfatório, estes não proporcionaram a
produção desejada, pois foram influenciados por fatores bióticos e abióticos. Durante
o período de chuva não produzindo satisfatoriamente devido o excesso de umidade
e foram acometidos por fungos. Após finalizar o período chuvoso as planta emitiram
novos cachos, porem faltou água para o enchimento das sementes.
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Tabela 2. Altura, diâmetro e número das plantas, número de nó produção
e tamanho de cacho de mamona. M.S (Mamona Solteira), M x C (Mamona
consorciada com feijão caupi).

Os valores representam média de quatro repetições; médias seguidas da mesma letra, na vertical, não diferem entre
si pelo teste Tukey (p<0,05).

CONCLUSÃO

O feijão solteiro obteve maior velocidade de emergência em relação ao
feijão consorciado.
Não ocorreu diferença significativa para a velocidade de emergência
comparando a mamona solteira em relação à consorciada.
Não houve diferença significativa para os parâmetros avaliados neste
trabalho, porem observa-se numericamente maior rendimento de produção para o
feijão caupi consorciado com mamona. E pode se observar também maior produção
para a mamona quando esta foi consorciada com o caupi.
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1

INTRODUÇÃO

A fruticultura brasileira ocupa o 3° lugar em produção mundial de frutas.
As exportações deste setor alcançaram 38,9 milhões de toneladas e geraram em
2003, US$ 1.778,8 milhões em divisas (Faemg, 2004). Apesar do grande volume de
produção, o país destina uma pequena quantidade de frutas in natura ao mercado
externo, devido principalmente a incidência de pragas e doenças.
No ano de 2001, a produção mundial de mamão atingiu 5,4 milhões de
toneladas, quando o Brasil foi o maior produtor mundial (1.439.712 toneladas). A
quantidade exportada cresceu 289,8% entre 1997 e 2001, mas, mesmo assim, o Brasil
ficou como o segundo maior exportador da fruta (Agrianual, 2003).
A produção brasileira de mamão concentra-se na região Norte do Espírito
Santo, na microrregião do extremo Sul da Bahia e na região Nordeste do Pará que,
com cerca de 24.254 ha cultivados, foram consideradas as principais regiões
produtoras do país (Marin & Gomes, 1995). Nestas regiões, a introdução das
cultivares havaianas do grupo ‘Solo’ e dos híbridos chineses do grupo ‘Formosa’,
a partir de 1976, possibilitaram que a exploração do mamoeiro, em poucos anos,
se tornasse uma atividade agrícola de alta rentabilidade e de grande importância
econômica, projetando o Brasil como o maior produtor e exportador mundial.
Dentre as cultivares mais comercializadas estão: Sunrise Solo e Golden, do
grupo ‘Solo’, e o híbrido Tainung 01, do grupo ‘Formosa’ (Costa e Pacova, 2003).
Atualmente com o desenvolvimento de cultivares híbridas nacionais, como o híbrido
UENF-CALIMAN 01, é possível substituir as cultivares importadas tornando esta
cadeia produtiva mais competitiva.

* Projeto: Avaliação de híbridos de mamoeiro (Carica papaya l.) visando o incremento da cadeia produtiva da fruticultura no Tocantins;
UNITINS
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O objetivo do trabalho foi avaliar variedades e híbridos nacionais de
mamoeiro quanto ao comportamento agronômico sob as condições edafoclimáticas
do Tocantins, levando-se em consideração as principais características fenotípicas das
plantas, físicas e químicas dos frutos, bem como a incidência de mancha fisiológica
nos frutos.

MATERIAL E MÉTODOS

O ensaio esta sendo realizado na área do projeto de fruticultura irrigada São
João, na TO-050, sentido Porto Nacional no Km 36, e nos laboratórios do Complexo
de Ciências Agrárias – CCA da UNITINS, situados no Centro Agrotecnológico
de Palmas a 35 km da capital.
O experimento foi instalado seguindo o delineamento em blocos casualizados
com quatro repetições (blocos), com nove plantas por parcela, em fileira simples com
2 m entre plantas e 4 m entre linhas, conforme se pode observar no croqui em anexo.
A implantação e condução a campo seguiram as recomendações preconizadas para a
cultura.
Foram implantados seis materiais genéticos de mamoeiro sob delineamento
experimental, entre os quais: Formosa Feltrin, Formosa Isla, BSA - Baixinho de
Santa Amália, Solo Feltrin, Solo Local e Formosa Local. Os materiais locais foram
provenientes de sementes retiradas de frutos coletados em comércio local de
hortifrutícolas. Além destes, utilizou-se vinte e sete acessos de banco de germoplasma
(cedido pela UENF – Universidade Estadual do Norte Fluminense) para multiplicação
de sementes e avaliação do desempenho agronômico conforme Tabela 1.
Tabela 1: Correspondência dos números de identificação de cada material
genético utilizado e o respectivo nome. Palmas – TO, 2008.

A semeadura foi realizada dia 9 de janeiro de 2008 e o plantio das mudas
em campo foi realizado nos dias 16 e 17 de abril de 2008. Houve duas tentativas
frustradas de semeadura em que se perderam as mudas no viveiro devido a fatores
ambientais e de manejo fitossanitário.
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Em função do tempo de desenvolvimento da cultura no campo, foi possível
avaliar as características relativas a florescimento das plantas até o fechamento deste
relatório.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos pela avaliação das populações de mamoeiro podem
ser observados na Tabela 2 e Gráfico 1.
Na Tabela 2 podem-se observar os resultados da porcentagem de germinação
de cada uma das populações avaliadas. Verifica-se que a população Formosa Isla
apresentou a melhor porcentagem de germinação, atingindo 100%, seguida da
população Formosa Local, com 96,9% e da população Formosa Feltrin com 95,3%.
De maneira geral a porcentagem de germinação do experimento foi satisfatória,
sendo que quatro das populações apresentaram germinação acima de 50%, e
apenas duas populações com germinação abaixo de 50%. Provavelmente o motivo
de não ter obtido uma germinação bem sucedida nas variedades com porcentagem
inferior a 50%, pode ter sido a idade das sementes. No entanto houve uma grande
variação quanto a germinação entre as populações, onde a variedade com melhor
desempenho apresentou 100% e a com pior desempenho apresentou 12,3% do total
da germinação.
Desse modo é recomendável ao produtor avaliar a germinação das sementes a
serem utilizadas para produção de mudas e formação do pomar de mamoeiro.
Tabela 2. Porcentagem de germinação de sementes das seis populações de
mamoeiro. Palmas – TO, 2008.
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No Gráfico 1 podem-se observar os resultados de florescimento dos
materiais genéticos avaliados e a correspondência dos números de identificação de
cada material genético e o nome.

Gráfico 1. Número de flores em três datas de avaliações de florescimento de mamoeiros. Palmas-TO, 2008.

Observando-se o Gráfico 1, podem-se destacar os materiais relacionados
abaixo que apresentaram maior número de flores em três datas de avaliação no
período inicial de florescimento.

Deste modo observou-se que estes materiais apresentaram maior precocidade
de florescimento entre os avaliados. Com essa avaliação foi observado o período
vegetativo dessas populações sob as condições edafoclimáticas da região, pois ao
analisar somente a característica florescimento, seria desejável utilizar as populações
mais precoces, teoricamente mais interessantes para o produtor de mamão, por
produzirem frutos em menor tempo de cultivo.
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Introdução

A microbacia do córrego São Joãozinho se insere na Sub-Bacia do São
João (estado do Tocantins) onde foram removidas comunidades ribeirinhas para
esta localidade. O cerrado é berço de algumas das bacias mais importantes do país e
tem enorme relevância ecológica e papel decisivo na qualidade dos recursos hídricos.
Sofre constantes ameaças de expansão de fronteiras agrícolas e de empreendimentos
hidrelétricos.
Diante disso é possível e necessária a evolução de conhecimentos que busca
evidenciar e agregar valor da composição ambiental. A partir das características da
microbacia e das potencialidades ecológicas, geomorfológicas e sociais integradoras,
o desenvolvimento sustentável e as ações de educação ambiental fundamenta as
diretrizes do estabelecimento. Promove, por sua vez, conscientização da população
direta ou indiretamente interferindo nos empreendimentos. Como apontam Altieri
e Yurjevic (1993), procedimentos de avaliação de tal agricultura tanto devem
contemplar critérios técnicos, econômicos, sociais e ambientais, quanto devem
permitir a identificação de obstáculos à promoção das condições à sustentabilidade.
Os SAF’s (Sistemas Agroflorestais) representam uma saída promissora para
os pequenos agricultores. Entretanto precisam de orientação, principalmente para
cultivar árvores e arbustos com a finalidade de manter a capacidade de produção
edáfica. Acrescenta-se a possibilidade de aumentar renda e, também, auxilia o pequeno
produtor a utilizar técnicas para recuperar suas áreas degradadas com baixo custo
financeiro, o que possibilita e incorpora a condição aos agricultores em recomposição
florestal, fundamentados por parâmetros de Educação Ambiental.
O uso de ferramentas em geoprocessamento e sensoriamento remoto
facilitam a análise, através dos mapas temáticos de uso e cobertura da terra, uma vez
que a paisagem está em constante transformação natural e/ou antrópica (Duarte
e BRITO 2005).
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O software ArcGis 9.1 (ArcMAp) foi a ferramenta utilizada para a
interpretação da imagem CBERS 2 que revela informações direciona planejamento
territorial e monitoramento sobre o meio.
A finalidade deste estudo foi Identificar os compartimentos ambientais;
levantar dados por meio de mapeamento; executar e planejar atividades antrópicas de
forma adequada a fim de conservar os recursos naturais; capacitar pessoas e ampliar
conhecimentos técnicos.

Material e Método

Área de estudo
A Sub-bacia São João desenvolve-se no sentido leste/oeste, tendo sua
nascente na Serra do Lajeado e foz o reservatório da UHE Lajeado e faz divisa com
as cidades de Palmas e Porto Nacional do estado do Tocantins com área total de
34.000,00 ha.
Os principais usos são ocupações dos solos e usos das águas. A microbacia deve ser considerada como unidade básica de manejo, visto que alterações feitas
em qualquer ponto da mesma podem acarretar melhorias ou comprometimento da
qualidade e quantidade da água disponível. Acompanha a nascente da APA da Serra
do lajeado, revelando um perímetro de 108 km. O clima predominante segundo o
método de THORTHWAITE é o C2wA’, compreendido como o clima úmido a
sub-úmido com pluviosidade anual em torno de 1500 mm. Os paralelos em que se
enquadram a Sub-Bacia do São João é 10°19’18” e 10°27’56” que interceptam os
meridianos 48°05’03” e 48°24’40”.
A microbacia do Córrego São Joãozinho se expressa num de total 3055,23
ha, o que equivale a um perímetro de 25,17 km. Com a criação do Reassentamento
Mariana, observou-se o aumento da população nas localidades, tendo atualmente 16
famílias que ocupam cerca de 7,00 ha. a 10,00 ha (Figura 01). Cada área explorada
resulta em 494,00 ha. As classes temáticas que compõem a paisagem (compartimentos
ambientais), determinadas em estudos anteriores foram utilizadas de forma análoga a
fim de identificar classes atuais na promoção do mapeamento que subsidia as formas
de manejo mais adequadas diante das atividades econômicas e sociais da comunidade
que os mesmos exercem com consciência sobre os recursos naturais.
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Figura 01: Localização da Micro-bacia do Córrego São Joãozinho – TO.
Instrumentos de Educação Ambiental
SIG – Sistema de Informação Geográfica
A ferramenta SIG utilizada para classificação temática da microbacia fundamentada
nas interpretações sensoriais adicionadas aos fatores físicos, fundamentado nas
atividades resultantes de Educação Ambiental. Através do software ArcGis 9.1
(ArcAMap), realizou-se a análise espacial para a criação de quatro mapas (Pedológico;
Uso e Ocupação do Solo, Hipsométrico e Declividade).
A partir de uma imagem do tipo SRTM (Shuttler Raddar Topography Mission) obtida no
site da EMBRAPA, utilizou-se de forma simultânea do banco de dados de imagens
SISCOM (Sistema de Compatilhagem de Informações Ambientais) adquirida no site do
IBAMA que oferece as imagens tratadas e georreferenciadas; por meio do satélite
CBERS2, de 29 de junho de 2008. Os shapes de hidrografia, solos e vegetação foi
fornecido pelo bando de dados do NEMETH (RH – UNITINS), datada do ano de
2003.
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Resultados e Discussão

O mapeamento da micro-bacia dos fatores físicos e uso e ocupação do
solo, têm finalidade de instrução determinante que direciona e ordena em espaço
as atividades presentes e futuras diante das características pedológicas, considerando
a declividade da área e as áreas de preservação permanente (APP), proporciona
sustentabilidade às ações antrópicas. Com isso, permite avaliar cientificamente,
sua real capacidade de suporte bem como a vulnerabilidade e manejo adequado.
Este procedimento garante o potencial produtivo dos recursos do meio ambiente,
ao mesmo tempo preservando sua integridade e conservando-os para as gerações
futuras.
Os latossolos são solos em geral profundos, sempre ácidos; argiloso; com
baixa erodibilidade e bem drenados; baixa capacidade de retenção de umidade,
fertilidade natural e permeabilidade. É considerado como valor mediano para a
implantação sistema agroflorestais. Os solos litólicos são muito rasos. Assemelhamse nas suas limitações reduzidas disponibilidade de água e solos pouco desenvolvidos,
moderados e acentuadamente drenados; bastante susceptíveis à erosão e a acidez com
fertilidade natural variáveis. Os solos concrecionários não são adequados para cultivo.
O horizonte câmbico se caracteriza cascalhento, e não oferece as mesmas condições
para um bom desenvolvimento de raízes. (Figura 02).
A avaliação da aptidão agrícola possibilita identificação do potencial produtivo
das terras, nas suas diferentes categorias de uso e manejo e oferecem importantes
subsídios para planejamentos agro-ambientais sustentáveis. A classificação do uso e
ocupação do solo (Figura 03) e interpretada em relação à aptidão agrícola das terras é
avaliada para alternativas de usos de agricultura (lavouras - SAF’s), pastagens, cerrado,
cerradão e mata ripária acompanhados de preservação da flora e fauna (APP) - Área
de Preservação Permanente a qual não confere aptidão agrícola (terras inaptas por
relevante interesse ecológico), solo exposto e laterita; e; fragmentos remanescentes
de florestas. A Mata Ripária possui extrema importância ecológica e hidrológica
pela capacidade de manutenção do regime hídrico dos rios e perenização dos cursos
d’água, o que inclusive protege a flora e fauna específica (Ribeiro & Walter,
1998); A APP: (Área de Preservação Permanente): estas unidades são criadas a fim
de garantir a proteção áreas apropriadas para alteração de uso da terra, devendo está
coberta com a vegetação original (nativa); As pastagens, locais desmatados, são em
função da agropecuária.
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Figura 02: Mapa Pedológico da Micro-Bacia.

Figura 03: Mapa de Uso e Ocupação do Solo.
A classe cerradão possui densidade indivíduos relevante. O cerrado forma
um mosaico de variações florestais. Os cerrados brasileiros são savanas mais ricas do
mundo. Na agricultura desta localidade, o solo do cerrado é pobre e requer técnicas
de correção da acidez (calagem) para o desenvolvimento da agricultura. Por mais
que a agricultura moderna tenha avançado em técnicas que transcendam os limites
naturais, a agricultura continua a depender de processos e recursos naturais. O solo
exposto é resultado de determinada modalidade de exploração de recursos não se
restringe, atualmente, aos grandes centros urbanos. (Neste caso por empreendimentos
de extração de argila). Não se trata apenas de um impacto visual, mas também de uma
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alteração de ordem geomorfológica expressa por modificações na morfologia e nos
fluxos de matéria e energia vigentes no sistema. Por fim a laterita, uma espécie de capa
formada por óxidos de ferro e alumínio, peculiar presença em nascentes com início
de processo erosivos, ocorre surgimento de um relevo reuniforme, com afloramentos
rochosos.
As curvas de nível simplificam as relações topológicas entre elementos,
conservando a naturalidade destas relações. Conceitualmente, o percurso da água
se dá sempre no sentido do declive e trocas entre elementos de mesma cota são
desconsideradas. Após a identificação dos elementos, calculou-se a área média de
cada polígono irregular (elemento natural). As curvas de nível utilizadas neste trabalho
possuíam espaçamento vertical de 50 m e foram obtidas a partir de digitalização de
mapas topográficos na escala de 1: 40.000. As cotas vão de 350m a 650m de altitude.
(Figura 04). A análise exploratória dos dados de declividade medida mostrou que a
distribuição se concentra em torno dos valores mais baixos, com forte assimetria. O
Reassentamento Mariana se insere numa faixa de 0° a 1,7° (baixa declividade), que
caracteriza seu espaço planialtimétrico.

Figura 04: Hipsometria da Micro-bacia.
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Figura 05: Declividade da Micro-bacia.
As localidades mais altas variam-se de 28,1° a 52,1° de 400 a 600 m de
altitude. As classes medianas podem ser caracterizadas pouco onduladas a fortemente
onduladas, com valores de 5,9° a 21,9° (Figura 05).
Tabela 01: Classificação Temática-Pedológica.

Tabela 02: Classificação Temática-Cob-Uso.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho realizado possibilitou o conhecimento integrado sobre as áreas, valores
naturais e seu tamanho. Realizou-se o levantamento pedológico, usos e ocupação
natural e antrópica que subsidiou as atividades do reassentado a partir da utilização
de ferramentas e técnicas de SIG. Com a criação de classes temáticas no mapa, foi
possível demonstrar à comunidade, a possibilidade de maior informação e capacitação
que direciona as diretrizes das atividades de forma adequada. Em virtude disso a
maior determinação da produção e colheita dos SAFs é gerar renda de escoamento
da produção de forma sustentável – conservar os recursos naturais.
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Introdução

O ciclo hidrológico é normalmente estudado na fase terrestre, onde o
elemento fundamental da análise é a bacia hidrográfica. Para Heller & Pádua (2006),
a bacia hidrográfica é um sistema que integra as conformações de relevo e drenagem.
A parcela de chuva que se abate sobre a área da bacia e que irá transformar-se em
escoamento superficial, escoa a partir das maiores elevações do terreno, formando
enxurradas em direção aos vales. Esses por sua vez, concentram em escoamento
tornando-se córregos, riachos e ribeirões, os quais confluem e formam o rio principal
da bacia. As vazões de uma bacia dependem de fatores climáticos e geomorfológicos;
sendo que a intensidade, a duração, a distribuição espaço-temporal da precipitação
sobre uma bacia, bem como a evapotranspiração, estão entre os principais fatores
pluviométricos.
Para um gerenciamento adequado dos potenciais hidráulicos disponíveis no
Tocantins ou em outra localidade, é fundamental conhecer o comportamento dos
rios, suas sazonalidades e vazões, oriundos dos regimes pluviométricos de sua bacia
hidrográfica.
Sendo para Collischonn & Tucci (2000), como uma das melhores formas de
se obter tais informações é a partir do uso de modelos matemáticos e/ou de simulação,
sendo ferramentas de quantificação dos cenários analisados no gerenciamento dos
recursos hídricos. Collischonn & Tucci (2000), ainda afirmam que a simulação da
transformação da precipitação em vazão tem grande utilização em recursos hídricos,
em diferentes estudos inclusive no próprio entendimento dos processos envolvidos
na parte terrestre do ciclo hidrológico.

_________________________________

*Projeto: Programa de Monitoramento Hidrossedimentométrico da UHE São Salvador.
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Para Machado (2005), um modelo chuva-vazão é uma ferramenta que,
através de uma abordagem simplificada dos processos do ciclo hidrológico, tem
como objetivo principal, avaliar qual a resposta em termos de vazão de uma dada
bacia hidrográfica em função de uma preciptação qualquer. Onde estes modelos
devem ser capazes de descrever em função da preciptação, as perdas por evaporação,
interceptação, infiltração e percolação da água subterrânea e de calcular o escoamento
superficial e escoamento de base.
Brun & Tucci (2001), citam como exemplo em um de seus estudos que
a operação de um reservatório de geração de energia elétrica é definida em função
das vazões afluentes da bacia hidrográfica. Como esta variável é aleatória, existem
riscos na sua estimativa, que se refletem na operação de uma determinada usina.
Para reduzir estes riscos é necessário prever as vazões afluentes. A previsão com
antecedência pode ser realizada a partir da precipitação observada, utilizando um
modelo hidrológico que transforma precipitação em vazão. A previsão em tempo
real dos volumes permite antecipar a ocorrência de eventos extremos, atualizando os
níveis do reservatório ao longo do tempo.
Em razão da importância das bacias hidrográficas e dos crescentes usos de
seus potenciais, o presente trabalho visa à realização de um estudo da simulação/
Transformação de chuva-vazão, na área do entorno do futuro reservatório da UHE
São Salvador, localizado no rio Tocantins de modo a possibilitar futuros estudos
hidrológicos.

Metodologia

Para a realização dos cálculos na área do presente estudo, foram necessário o
uso de dados secundários (dados morfométricos da bacia e de dados pluviométricos e
fluviométricos da região), sendo estes adquiridos junto a ANA (Agência Nacional das
Águas) e ao NEMET – RH (oriundos do projeto – medições em 8 postos da região)
da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS, onde a partir da obtenção
dos dados secundários foi realizado o cálculo da precipitação média com o emprego
do Método de THIESSEN (Consiste em dar peso aos totais precipitados em cada
aparelho, proporcionais à área de influência de cada um).
Além do método citado anteriormente foram propostos alguns modelos
matemáticos citados por Brun & Tucci (2001) e utilizados no presente estudo para a
obtenção dos demais dados, consistindo nos seguintes modelos:
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Qsub (t) = Qob (t)						
(1)
Em que:
Qsub(t)
= Vazão de escoamento subterrâneo, em (m3/s);
Qob(t)
= Vazão observada pelo monitoramento no rio, em (m3/s);
T(t) = Qsub(t).fator				
		
(2)
Em que:
T(t)
= Percolação, em (mm/ Δt);
Fator
= Parâmetro que converte a vazão de m3/s para mm/Δt.
S(t) = bt T(t)							

(3)

bt = - ( Io / lnh.Ib)						
(4)
Em que:
S(t)
= Armazenamento do solo, em (mm);
Io
= Capacidade de infiltração para o solo na capacidade de campo;
Ib
= Capacidade de infiltração quando o solo está saturado;
h
= ek ( k um parâmetro de decaimento da curva de infiltração);
Q (t) = Qsup (t) + Qsub (t)					
Em que:
Q(t)
= Vazão total, em (m3/s);
Qsup
= Vazão superficial, em (m3/s);
Qsub
= Vazão subterrânea, em (m3/s);

(5)

Qsup (t) = Qob(t) – Qsub(t) 					
Em que:
Qsup(t)
= Vazão superficial, em (m3/s);
Qob(t)
= Vazão obeservada , em (m3/s);
Qsub(t)
= Vazão subterrânea, em (m3/s);

(6)

Tendo os parâmetros do modelo acima e as características da bacia, os
mesmos juntamente com os valores de precipitação observadas na presente área
de estudo, foram inseridos no modelo de chuva-vazão IPH2 (atualizado), que
realizou a calibração e a posterior simulação dos valores de precipitação em vazão.
O modelo é composto pelos seguintes algoritmos:
(a) Perdas: retirada por evaporação e interceptação vegetal;
(b) Separação de escoamento: balanço do escoamento na camada superior do solo, onde
entram infiltração, armazenamento no solo não saturado e percolação;
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(c) Propagação do escoamento superficial: que envolve a combinação do uso do histograma
tempo-área e do modelo do reservatório linear simples;
(d) Propagação do escoamento subterrâneo: utiliza o modelo de reservatório linear simples.
Sendo os parâmetros do modelo:
Rmax: capacidade do reservatório de perdas de interceptação da bacia hidrográfica;
Io, Ib, h: parâmetros da equação de infiltração de Horton, onde Io é a capacidade de
infiltração para o solo na capacidade de campo; Ib é a capacidade de infiltração
quando o solo está saturado;
h=ek, onde k é um parâmetro que caracteriza o decaimento da curva de infiltração;
tc : tempo de concentração do escoamento superficial para definição do histograma
tempo-área;
ks : parâmetro do reservatório linear simples do modelo escoamento superficial;
ks : parâmetro do reservatório linear simples para o escoamento subterrâneo.
Após a simulação dos dados, os mesmos serão comparados com os dados
reais (dos postos pluviométricos) com o intuito de se verificar a validade dos resultados
encontrados.

Resultados e Discussão

A simulação foi feita em função dos valores obtidos pelo monitoramento
realizado no local, e estes, referentes aos meses de agosto, setembro, novembro
e dezembro de 2007 e também de janeiro, fevereiro e março de 2008, não sendo
coletados os dados dos demais meses por problemas com o monitoramento.
Os dados necessários para a simulação dos valores, foram encontrados junto
ao NEMET-RH e a ANA (Agência Nacional das Águas) e também complementados
com dados (parâmetros) citados em trabalhos realizados por Collischonn & Tucci
(2000) e Brun & Tucci (2001).
Com a obtenção (cálculo) dos parâmetros iniciais de simulação, os mesmos
foram inseridos no modelo para a verificação de sua validade. Sendo estes, os
parâmetros apresentados no quadro a seguir.
Quadro 01 – Parâmetros iniciais utilizados para a simulação.
Área (Km2)
99,66
IB
Intervalo de simulação (min)
30
H
Áreas impermeáveis (%)
41
KSUP
Coef. de histograma tempo-área
I0
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1,5
8

KSUB
Rmáx

0,9
0,65
1,5
20
3
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Após a inserção dos dados necessários às condições iniciais de simulação no
modelo de chuva-vazão, juntamente com os valores adquiridos a partir das equações
obteve-se os seguintes resultados para a área de 99,66 km2 (área em questão) e
dados pluviométricos e fluviométricos referentes ao mesmo local oriundos do
monitoramento.

Figura 02 – Comparação entre os valores de vazão simulados (IPH2) e
observados.
Como pode ser visto na figura 02, o modelo de chuva-vazão IPH2 não
obteve uma boa resposta quanto à simulação dos valores, apresentando uma
aproximação com valores reais somente para os meses de novembro e dezembro de
2007, enquanto que, para os demais meses os valores encontrados foram inferiores
aos observados.
Um dado de entrada importante no modelo é a evapotranspiração nos dias
dos eventos. Devido a não disponibilidade dos dados meteorológicos da evaporação
realmente ocorrida, optou-se pela distribuição dos valores mensais calculados e
apresentados por Brun & Tucci (2001) ao longo das horas do dia. Esse fato pode
ter exercido influência na simulação dos valores, uma vez que não representava a real
característica do local de estudo e sim uma possível aproximação com a mesma.
Segundo Machado (2005), apesar da possibilidade de se obter bons
resultados, os modelos conceituais apresentam certos limites em alguns aspectos,
como a necessidade de interpretação de algoritmo do modelo, devido aos parâmetros
que devem ser calibrados e a necessidade de levantamento preciso de dados de campo.
Podendo assim, esses fatores, também contribuir para a diferença encontrada entre os
valores observados e calculados como visto na figura 02.
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Comparando-se os valores mínimos, médios e máximos de vazão simulada
e observada, pode-se relatar, pelo modelo de chuva-vazão, a real distância entre os
dados.

Figura 03 – Comparação entre os valores totais das vazões.
Aplicando-se a mesma metodologia para uma área de drenagem de 800 Km2,
os modelos também não apresentaram uma boa resposta, ambos superestimaram os
valores observados, não sendo validados para as características da área acima citada.
Quando inseridos para uma área de 89 km2, foram obtidos bons resultados, havendo
uma proximidade entre os valores tanto pontualmente como quando também
analisados os seus totais.
Denotando também, que os modelos empregados possivelmente não se
aplicam para grandes áreas e que não são válidos para áreas de tamanho semelhante
e/ou maiores a do entorno do futuro reservatório da UHE São Salvador.
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Introdução

As condições meteorológicas têm uma influência vital na atividade
humana e o meio ambiente, sendo isto de consenso geral e comprovado por muitos
pesquisadores. Principalmente as anomalias de precipitação pluviais, devido as suas
causas e efeitos (CABRAL, 1999).
Sendo assim, para o planejamento de sistemas de produção, é importante
conhecer a ocorrência de períodos secos e chuvosos em cada localidade,
especialmente do regime pluviométrico, para que se possa subsidia o aproveitamento
máximo dos recursos naturais, na agricultura.
O conhecimento do total anual médio de precipitação não permite avaliar
a aptidão hídrica de uma região para a atividade agrícola, sendo para isso necessário
conhecer a variação sazonal e espacial dos eventos de precipitação (RIBEIRO,
1998). Em geral, as culturas são mais susceptíveis a déficits hídricos no estádio
inicial de desenvolvimento e no reprodutivo (RIBEIRO, 1998).
O presente trabalho tem por objetivo analisar a caracterização dos
períodos secos e chuvosos e avaliar a probabilidade de eventos de veranicos para
o Estado do Tocantins.

Metodologia
A área de estudo foi o Estado do Tocantins. Foi utilizada os dados
pluviosidade do banco de dados Hidro (Hidroweb, 2002) o qual dispõe de dados
provenientes da rede hidrométrica nacional, sob gestão da Agência Nacional de
Águas – ANA do período de 1973 a 2006.
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Conforme a Figura 1, podemos observar a área de estudo e a distribuição das estações
utilizadas.

Figura 1 – Área de estudo e localização das estações utilizadas
Para a apresentação dos resultados em forma de mapas, foi necessária à
interpolação de cada ano para o período secos e chuvosos e para o período mensal
dos veranicos, utilizando o programa Arcview 3.2a ESRI º pelo método do inverso
do quadrado da distância.
Para análises de eventos de veranicos no Estado do Tocantins foram
observadas todas as ocorrências diárias de seqüências de dias secos intercalados entre
dias chuvosos. Para isso, teve que definir os seguintes parâmetros: a) dias secos: dias
com menos de 1mm de precipitação; b) períodos contínuos sem precipitação: soma dos dias
sucessivos com menos de 1 mm de chuva.
Calculou-se as freqüências dos veranicos, considerando dados relativos à
ocorrência observada de dias secos consecutivos para cada mês , com durações de 5
dias, 6-10 dias, 11-15 dias, 16-20 dias e acima de 20 dias.
Para o cálculo dos valores probabilístico de ocorrência de veranicos com
duração de n dias, utilizou-se a equação:
Pn=Fn/N
Pn = probabilidade de ocorrência de veranicos com duração de n dias;
Fn = freqüência dos veranicos com duração de n dias; e
N = número de dias do mês em estudo relativo à duração do veranico.
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Para a caracterização dos períodos secos e chuvosos avaliou-se os anos
considerados como muito seco (MS), seco(S), normal(N), chuvoso(C) ou muito
chuvoso (MC) das 46 estações pluviométricas do Bando de Dados.
Foi utilizado o método dos quantis para calcular os anos secos e muito
secos, proposto por XAVIER & XAVIER (1987), onde os quantis referem-se às
ordens quânticas 0,15, 0,35, 0,65 e 0,85.
Onde que, (X1, X2,..., X8) é uma série de precipitação pluvial num determinado
período e localidade, ao longo de N intervalo de anos, sejam os quantis Q(0,15),
Q(0,35), Q(0,65), Q(0,85). Então um ano i passa a ser considerado: (MS) Xi ≤ Q0,15;
(S) Q0,15<Xi< Q0,35; (N) Q0,35 <Xi< Q0,65; (C) Q0,65<Xi< Q0,85 ou (MC) Xi
≥Q0,85.

Resultados e Discussão

O método dos quantis permitiu identificar a partir da série (1973 - 2006) de
dados analisado, os períodos muito seco (MS), seco (S), normal (N), chuvoso(C) e
muito chuvoso (MC).
Podemos identificar através da Figura 2 os anos: 1973, 1990 e 1992, como
anos com anomalias negativas caracterizadas por períodos secos e muito secos, em
quase todas as regiões do Estado do Tocantins. Como predominância ocorrência nas
seguintes regiões: região Norte, Centro-oeste e na região Sul.

Figura 2 – Distribuição dos períodos secos e chuvosos nos anos de 1973 a 2006.
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Ainda na Figura 2 podemos constatar que os anos de 1985, 1989 e 1995
foram anos com anomalias positivas caracterizadas por períodos chuvosos e muito
chuvosos, pois se observa a ocorrência na maioria das regiões do Estado do Tocantins,
como predominância na ocorrência nas seguintes regiões: região Norte, Leste-Oeste
e na região Sul.
Os anos de 2001 e 2002 foram considerados anos normais, devido aos
resultados obtidos na figura 2 se observam essa predominância de eventos ocorridos
em praticamente todas as regiões do Estado do Tocantins.
Na Figura 3, podemos observar as medias anuais de precipitações de todas
as estações e que a média da precipitação é 1521 mm. Ainda na Figura 3, observamse as anomalias tidas onde a maior anomalia de precipitação acima da média é de 460
mm no ano de 1985 e a menor é de 321 abaixo da média no ano de 1973.
Com isso, o estudo permitiu verificar 6 anos de períodos MS, 9 anos S, 11
anos N, 5 anos C e 4 anos MC.

Figura 3 – Média pluviométrica de chuvas das estações
Para a análise dos eventos de veranicos no Estado do Tocantins foram
utilizados 5 meses dentro do período chuvoso que são eles: outubro, novembro,
dezembro, janeiro e fevereiro. O mês de dezembro foi o mês mais significativo, pois
através da Figura 4, verifica que o mês de outubro tem uma probabilidade de ocorrer
veranicos de até 5 dias na região norte e parte da região do sul de 9%, de até 10 dias é
de 14% em todas as regiões do estado com uma pequena exceção em parte da região
do norte com 19%, de até 15 dias é de 5% em todo o estado, de até 20 dias é de 5%
em parte da região do norte e da região do sul. Para períodos superiores há 20 dias
existe uma probabilidade de até 9% em todo o estado do Tocantins.
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Figura 4 – Probabilidade de ocorrência de veranicos para o mês de outubro no estado
do Tocantins.
Através da Tabela 1 percebe-se que o mês de janeiro e fevereiro não há
probabilidade de encontrar ocorrência de veranicos no Estado do Tocantins.
Observa-se que a maior probabilidade de ocorrer veranicos são os meses de outubro,
novembro e dezembro para até 10 dias, sendo os meses de outubro e novembro com
uma possibilidade de 14% e o mês de dezembro com 19%.
Tabela 1 – Resultado dos veranicos para o estado do Tocantins.
Mês
5 dias
10 dias 15 dias 20 dias Mais de 20 dias
Outubro
9%
14%
5%
5%
9%
Novembro
9%
14%
5%
5%
9%
Dezembro
5%
19%
5%
0%
9%
Janeiro
0%
0%
0%
0%
0%
Fevereiro
0%
5%
0%
0%
0%
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Introdução

Um indicador é uma ferramenta que permite a obtenção de informações
sobre uma dada realidade. Tem como principal característica a de poder sintetizar
um conjunto complexo de informações, retendo apenas o significado essencial dos
aspectos analisados (MARZALL, 1999).
Programas de desenvolvimento social, econômico e ambiental no espaço
rural têm, como objetivo final, melhorar a qualidade de vida dos membros da
comunidade. Os objetivos imediatos, por sua vez, sempre são implementar ações que
podem promover melhorias de condições para a comunidade viver.
Para D’Agostini e Fantini (2008), promover determinadas melhorias nas
condições para viver numa comunidade pode, de fato, levar a uma melhor qualidade
de vida, mas a partir daquelas melhorias nas condições para viver não se pode inferir
em quanto a vida de cada um dos membros da comunidade vai melhorar. Sendo
assim, programas de desenvolvimento rural não podem sempre assegurar um viver
melhor para os indivíduos, mas podem implementar ações adequadas para melhorar
as condições para viver, e assim aumentar as possibilidades desses indivíduos se
revelarem com melhor qualidade de vida.
O presente trabalho tem como objetivo verificar se o grau de melhoria das
condições promovidas coincide com o grau de aumento de satisfação das pessoas
que vivem as condições no contexto do Projeto de Produção Integrada Participativa
e Agroecológica da Sub-Bacia do Ribeirão São João.

___________________________________________________________________________
* Projeto: Produção Integrada, Participativa e Agroecológica da Sub-Bacia do Ribeirão São João – PIPA. (NUDAM-UNITINS/Petrobras).
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Metodologia

Para avaliar a satisfação da comunidade do Reassentamento Mariana em
viver as condições disponíveis e os técnicos avaliarem a qualidade das condições
disponibilizadas a essa mesma comunidade foram utilizados os Indicadores de
Qualidade de Vida e de Qualidade das Condições para Viver, descritos por D’Agostini e
Fantini, 2008.
A caracterização dos indicadores de qualidade de vida e qualidade das
condições para viver pode ser feita à luz de um conjunto de diversas “dimensões”
(D’AGOSTINI e FANTINI, 2008), sendo consideradas neste trabalho a social,
econômica e ambiental.
Os estados dos aspectos definidos em cada dimensão devem ser
caracterizados com notas de 1 a 10, correspondentemente às situações identificadas
como insustentável/muito insatisfeito, ruim/insatisfeito, regular/indiferente, boa/
satisfeito e ótima/muito satisfeito.
Entrevistas para identificar os estados dos aspectos e a satisfação dos
indivíduos foram realizadas no mês de maio de 2008, com cinco técnicos do projeto
PIPA (Projeto de Produção Integrada, Participativa e Agroecológica da Sub-Bacia
do Ribeirão São João) e nove famílias do Reassentamento Mariana localizado no
Município de Palmas – TO.
A caracterização de cada uma das dimensões resulta do somatório das
condições dos aspectos destas dimensões, enquanto que o Indicador de Qualidade de
Vida e Qualidade das Condições para Viver resultam do produto das dimensões social,
econômica e ambiental. Ou seja, a partir dos índices referentes a cada dimensão, se
obtém um índice referente à Qualidade de Vida e outro à Qualidade das Condições
para Viver.
Os índices referentes a cada dimensão para as condições vividas e a satisfação
em viver determinadas condições são derivados das equações (1), (2), (3), (4), (5) e
(6):
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onde ISS é o indicador da satisfação social, ISE o indicador da satisfação econômica,
ISA o indicador da satisfação ambiental, ICS o indicador das condições sociais, ICE o
indicador das condições econômicas e ICA o indicador das condições ambientais. δ é
desvio definido como 1-Z, sendo Z a nota atribuída à cada aspecto dividida por 10. N
é o número de aspectos considerados, define a importância atribuída à (ir)regularidade
nas condições dos N aspectos considerados como adequados para a avaliação.O
termo n representa a quantidade de aspectos que apresentam grandes desvios em
relação às condições ideais, com isso o afastamento das condições desejáveis cresce
à medida que aumenta o número n de aspectos com grandes desvios entre os N
aspectos considerados, porém o afastamento das condições desejáveis diminui com
o crescimento da relação entre n e N.
Considera-se também a diferença de importância (peso) entre os aspectos
avaliados, que é representada por w, sendo o somatório de w igual a 1.
Após a obtenção dos indicadores da satisfação e dos indicadores das
condições social, econômica e ambiental, obtém-se o Indicador da Qualidade de Vida e
o Indicador da Qualidade das Condições para Viver, como:

sendo w , w e w , os pesos (importância) atribuídos a cada dimensão.
S

E

A

Vale dizer que o valor do indicador tenderá à unidade (valor máximo)
quando todos os aspectos de cada uma das dimensões apresentarem-se em condições
de todo desejáveis para o contexto. Porém, basta que um indicador parcial (ICA, ICE,
ICS, ISA, ISE, ISS) seja zero para que IQV ou IQCV seja igual a zero.
Para cada dimensão (social, econômica e ambiental), foram definidos 15
aspectos relevantes para a caracterização do indicador da qualidade das condições
para viver, à luz do contexto do Reassentamento Mariana. Para cada aspecto abordado
se enunciou uma indagação, a partir da qual o grau de satisfação dos agricultores
pudesse ser percebido.
Os aspectos abordados em três dimensões, social, econômica e ambiental
(Anexo 1), receberam pesos que variaram de 1 a 10, de acordo com a importância do
aspecto para a comunidade.
As perguntas eram feitas ao entrevistado e a partir da subjetividade das
respostas, mensurava-se objetivamente cada aspecto atribuindo uma nota, conforme
a caracterização (Quadro 1). Em situações que o entrevistado falava pouco, o grupo
de pesquisadoras estimulava a fala através de perguntas complementares sobre o
aspecto.
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Quadro 1: Caracterização dos aspectos que revelam as condições disponíveis para se
viver e as manifestações que revelam o grau de satisfação dos indivíduos.
Insustentável
Muito
insatisfeito
Quando o
técnico/
agricultor citar
somente coisas
negativas, ruins,
sem se referir
a nada que
seja positivo,
bom, agradável.
Apenas criticar
e mostrar-se
infeliz com tal
situação.
1
2

Ruim
Insatisfeito

Regular
Indiferente

Quando o
técnico/
agricultor destaca
pontos negativos
dando ênfase
sempre as coisas
ruins, mas fala
sobre algumas
coisas boas em
algum momento.
3

4

Quando o
técnico/agricultor
mostrar-se apático,
ou seja, a situação
não está boa, mas
também não está
ruim.

5

6

Boa
Satisfeito

Ótima
Muito satisfeito

Quando o
técnico/
agricultor
destaca pontos
positivos dando
ênfase sempre
as coisas boas,
mas fala sobre
algumas coisas
ruins em algum
momento.

Quando o
técnico/
agricultor citar
somente coisas
positivas, boas,
sem se referir
a nada que seja
negativo, ruim,
desagradável.
Apenas elogiar e
mostrar-se feliz
com tal situação.

7

Resultados e Discussão

8

9

10

Diferença entre olhares
Para chegar aos valores dos indicadores é importante que se caracterize um
grande desvio em relação a uma situação desejável. Para este trabalho, convencionouse que seria considerado um grande desvio a nota atribuída à condição avaliada ou
ao grau de satisfação manifestado que fosse igual ou inferior a 3, ou seja, condições
insustentáveis ou ruins e manifestações que denotam insatisfeitos ou muito insatisfeitos.
Esta pesquisa considerou a importância (r) da ocorrência de grandes desvios
em relação à condição desejada (n), atribuindo importância 2 para as dimensões social
e ambiental e importância 3 para a dimensão econômica. Foi atribuído peso diferente
para a dimensão econômica porque na comunidade do Reassentamento Mariana
as atividades de geração de renda recebem mais atenção. Os grandes desvios são
situações não desejadas, pois sua ocorrência faz com que o valor do indicador seja
mais baixo.
Na Tabela 1 são apresentadas as notas atribuídas aos aspectos das três
dimensões (social, econômica e ambiental). Os campos grifados mostram as notas
dos aspectos que apresentaram maior diferença entre o olhar de quem promove as
melhorias e o olhar dos interessados em dispor de melhores condições para viver.
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Tabela 1: Comparação entre as notas obtidas a partir das manifestações dos
técnicos e dos agricultores para cada aspecto das três dimensões.
Notas
Dimensão 1
Dimensão 2
Dimensão 3
(Social)
(Econômica)
(Ambiental)
Aspecto ICS ISS
Δ
ICE
ISE
Δ
ICA
ISA
Δ
1
1,9
5,9
4
5,3
6,5
1,3
8
7,1
0,9
2
2,7
6,3
3,6
7,3
6,6
0,7
8,6
5
3,7
3
7,1
8
0,9
4,6
6,6
2
7,3
6,6
0,8
4
5,5
7,3
1,8
8,9
8,7
0,1
8,2
9,3
1,1
5
6,4
7,7
1,3
8,2
7,6
0,6
6,9
7,6
0,7
6
5,2
7,3
2,1
9,5
7
2,5
7,6
6,6
1
7
5,5
4,7
0,8
8
6,6
1,4
5,2
4,7
0,5
8
4,3
3,8
0,5
6,9
5,1
1,8
4,7
7,1
2,3
9
2,9
1,6
1,3
5,4
8,4
3
3,8
4,5
0,7
10
6,6
7
0,4
6,4
9,3
2,9
6,8
7,5
0,7
11
5,1
5,1
0
8,6
9,5
1
1,5
3,9
2,3
12
5,3
2,7
2,6
8,9
5,6
3,3
7,3
7,1
0,3
13
8,4
8,1
0,3
6,2
5
1,2
7,3
7,3
0,1
14
9,4
7,8
1,6
9,2
6,1
3,1
7,7
8,4
0,7
15
8,3
8,5
0,2
7,6
6
1,5
5,2
8,1
2,9
Os indicadores parciais
Os indicadores parciais são apresentados no Quadro 2.
Quadro 2: Indicadores parciais.
ICS
ISS
ICE
ISE
ICA
ISA
0,47
0,52
0,66
0,63
0,59
0,65
No ISS, dois aspectos apresentaram grande desvio, o 1.12 e o 1.9, coincidindo
com a visão dos técnicos. Na dimensão econômica nenhum aspecto apresentou
grande desvio em relação a uma situação desejável. Na dimensão ambiental a diferença
pode ser justificada pelo grande desvio apresentado no aspecto 3.11, que recebeu dos
técnicos a nota 1,5.
Indicadores de Qualidade de Vida e Qualidade das Condições para Viver
A partir dos indicadores parciais foram obtidos o IQCV e IQV, através
das equações (7) e (8). Cada dimensão recebeu peso (w) de 0,33, lembrando que o
somatório dos valores wi deve ser igual a 1. Desta forma o Indicador da Qualidade
das Condições para Viver e o Indicador da Qualidade de Vida resultaram 0,57 e 0,6,
espectivamente.
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Infere-se dos resultados dos indicadores que os olhares que orientam a
categoria de interessados em dispor de melhores condições para viver e a categoria
de interessados em promover essas melhorias pouco se distanciam. Ainda que haja
pouca divergência, quem promove as melhorias mostra-se menos satisfeito com as
condições promovidas do que os indivíduos que vivem tais condições.
Pressupõe-se que as ações implementadas para melhorar as condições de
viver na comunidade do Reassentamento Mariana possibilitaram um viver melhor aos
moradores, ou seja, melhoraram a qualidade de vida destes indivíduos.
Os valores medianos obtidos nos indicadores são justificados pelo
afastamento das condições ideais dos aspectos abordados, pois se sabe que o indicador
tenderá à unidade quando todos os aspectos apresentarem-se em condições de todo
desejáveis. As notas dos aspectos apresentaram grande irregularidade e afastamento
das condições desejáveis para o contexto do Reassentamento Mariana, o que contribui
para valores baixos de IQCV e o IQV.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os indicadores de Qualidade de Vida e Qualidade das Condições para
Viver mensurados neste trabalho poderão orientar futuras ações na comunidade
do Reassentamento Mariana, identificando quais aspectos apresentaram condições
inadequadas para o contexto. A partir destes aspectos será possível planejar melhor
as ações, de forma que seja possível aumentar as possibilidades dos indivíduos se
revelarem com uma melhor qualidade de vida.
Os indicadores desenvolvidos neste trabalho foram utilizados como objeto
de avaliação do Projeto de Produção Integrada Participativa e Agroecológica da
Sub-Bacia do Ribeirão São João, desenvolvido na comunidade do Reassentamento
Mariana. A partir dos valores obtidos infere-se que as condições disponibilizadas têm
garantido um viver melhor aos moradores de comunidade.
Da pequena diferença entre os Indicadores de Qualidade de Vida e da
Qualidade das Condições para Viver, que resultaram 0,57 e 0,6 respectivamente,
conclui-se que os promotores das condições e os indivíduos que vivem as condições
promovidas concordam que as atividades desenvolvidas e apoiadas pelo Projeto PIPA
são condizentes com as demandas, e por isso satisfazem os interesses e necessidades
da comunidade.
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INTRODUÇÃO

O Estado do Tocantins tem sua economia baseada principalmente na
pecuária de corte, na agricultura e atualmente na fruticultura, e mesmo diante das
grandes potencialidades existentes, o crescimento da economia e o desenvolvimento
da sociedade esbarram em obstáculos fundamentais como a falta de políticas públicas,
suporte e maiores investimentos em tecnologias e conhecimento que possam subsidiar
na cadeia produtiva. Principalmente na atividade agrícola, ao longo dos anos que o
processo de tomada de decisão no setor brasileiro, ainda vem sendo feito, em muitos
casos, de forma empírica não considerando de uma forma sistemática e organizada os
diversos fatores envolvidos no sistema o que se reflete em graves prejuízos, tornando
o setor e seus usuários vulneráveis a oscilações dos elementos climáticos.
Apesar dos últimos investimentos na área da meteorologia, com a implantação
e instalação de centenas de estações meteorológicas automáticas em todo o Brasil,
alguns estados ainda continuam sem realizar estudos específicos a partir de dados
meteorológicos em função da baixa representatividade espacial e de séries interruptas
da rede de observação de superfície e por algumas séries meteorológicas que não são
consideradas pela pouca representativa para o planejamento agrícola e ambiental.
Dentre os estudos de que necessitam da disponibilidade de dados
climáticos, os que visam estimativa da evapotranspiração são de extrema importância,
especialmente para a agricultura em geral (PEREIRA et al.,1997).
Torna-se cada vez mais importante o entendimento das necessidades hídricas
e suas relações com o sistema solo-água-planta-atmosfera, que será determinante ao
planejamento e manejo racional das águas. Assim, definir a evapotranspiração de
referência será o elo para eficiência do uso da água.
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O objetivo deste trabalho é avaliar os registros meteorológicos de re-análise,
estruturado pelo ECMWF (ERA-40), em algumas localidades do Estado do Tocantins,
na estimativa diária e mensal da evapotranspiração de referência determinada pelo
método de Penman-Monteith (FAO-56).

METODOLOGIA

O presente trabalho foi desenvolvido no Núcleo Estadual de Meteorologia
e Recursos Hídricos e dividiu-se em três etapas:
A primeira consistiu em baixar os dados meteorológicos para o maior
número de pontos de grades, com coordenadas geográficas mais próximas das
estações de superfície nas diferentes regiões do Estado.
Na segunda etapa, efetuou-se uma análise estatística das variáveis
meteorológicas da re-análise com dados meteorológicos observados.
Na terceira etapa, os valores da evapotranspiração de referência foram
estimados pelo modelo de Penman-Monteith (FAO-56).
Este trabalho foi realizado com dados climáticos observados diariamente de
seis estações meteorológicas climáticas automáticas (PCD), pertencentes ao Instituto
Nacional de Meteorologia – INMET, localizadas no estado do Tocantins, conforme
tabela 1:
Tabela 1. Localização das estações meteorológica climatológica automática,
no estado do Tocantins.
Latitude
Altitude
Longitude (º)
Código
Estação
(º)
(metros)
A021

Araguaína

-7.1042

-48.2011

226

A019

Gurupi

-11.7458

-49.0497

287

A009

Palmas

-10.1908

-48.3019

280

A010

Paranã

-12.6147

-47.9886

275

A020

Pedro Afonso

-8.9686

-48.1775

189

A018
Peixe
-12.0181
-48.5433
242
Os dados de re-análise foram obtidos do Centre for MediumRange WeatherForecasts http://www.ecmwf.int/research/era (ECMWF/ReAnalysis:ERA-40).
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De acordo com UPALLA et al. (2005), re-análise é um produto da
combinação entre campos meteorológicos observacionais (registros convencionais,
satélites, radiosonda, etc) e de um modelo de circulação global da atmosférica (CGM).
Estes registros estão disponibilizados para cada três horas – havendo a necessidade
de produzir médias diárias. A resolução espacial dos dados meteorológicos de reanálise é da ordem de 2,5º x 2,5º.
O ECMWF, localizado na Europa, disponibiliza um produto de reanálise
denominado ERA-40, cujos objetivos primários são: i) produzir e promover o uso de
uma série de dados, incluindo análises globais, que descrevam o estado da atmosfera
e da superfície terrestre e as condições dos oceanos durante 45 anos; ii) subsidiar
as pesquisas européias e de outras regiões do planeta, tornando as observações, as
análises e o estudo facilmente disponíveis (Kållberg et al., 2004). A reanálise ERA-40
possui resolução vertical de 60 níveis e uma resolução horizontal de aproximadamente
110 km (T159). Um trabalho bem interessante desenvolvido com dados do ERA-40
para a América do Sul é o de Betts et al. (2005) onde a hidrometeorologia da bacia
Amazônica teve seus dados observados (precipitação, temperatura e escoamento)
comparados com os dados de reanálise do ERA-40 para o período de 1958-2001
(PINTO, 2007).
A partir de uma grade retangular no estado do Tocantins, foram estruturados
séries e registros diários de: velocidade do vento a 10 metros, temperaturas (média e de
orvalho) e irradiância solar. O período utilizado para dados observados de superfície
e de re-análise, será 1970 a 2001 (limite máximo da re-análise disponibilizada pelo
ECMWF) (PINTO, 2007).
A estimativa diária da evapotranspiração será calculada pelas parametrizações
propostas por JESSEN et al. (1990) e (ALLEN et al., 1998). Equação (1) em mm
d–1:

Em que, Rn o saldo de radiação total diário (MJ m-2 d-1); G a densidade de
fluxo de calor no solo (MJ m-2 d-1); Tmed a temperatura média diária do ar a 2m de
altura (°C); U2 a velocidade do vento média diária a 2 m de altura (ms-1); es a pressão
de saturação do vapor média diária (kPa); ea a pressão parcial de vapor média diária
(kPa); s a declividade da curva de pressão de saturação de vapor no ponto de Tmed
(kPa °C-1); γ o coeficiente psicrométrico (kPa °C-1).

188

A Diversidade do Pensar e a Evolução no Fazer
Os testes estatísticos foram realizados com o objetivo de comparar as
predições dos dados de re-análise com dados observados para as diferentes regiões
estudadas, permitindo uma inferência dos registros de re-análise na estimativa da
evapotranspiração.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O ECMWF/ERA-40 á e ferramenta mais pró xima para recuperar dados
históricos, suprindo a ausência de dados de superfície na região do Estado do
Tocantins.
Com a utilização destes dados foram observados alguns desafios para a
realização efetiva do projeto, são eles:
• Ausência de dados de superfície, para se efetuar de forma concisa sobre a
realidade do Estado, visto que em todo o estado do Tocantins, existem apenas 6
estações meteorológicas automáticas com acesso fácil aos dados, distribuídas nas
seguintes localidades: Araguaína, Gurupi, Palmas, Paranã, Pedro Afonso e Peixe,
operadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
• A amplitude da grade do ECMWF/ ERA 40 é muito grande, em torno de 220
km², ou seja é uma área muito grande, em que quando se interpola os dados essa
área coberta pela grade apresentará os mesmos valores, neste caso, por exemplo,
Paranã e Palmas estão na mesma grade, portanto, seus valores serão iguais.
• A série histórica do ECMWF/ERA-40 apresentará essas dificuldades, relativo à
amplitude de sua grade, proporcionando ao estado apenas seis dados diferentes
sobre o mesmo parâmetro, visto que o Estado do Tocantins é coberto por seis
grades de 2,5º X 2,5º.
Com base nos dados ECMWF/ERA-40 podemos observar que, a grade
correspondente à região de Araguaína e Pedro Afonso demonstra que as temperaturas
mais altas, encontram-se na Estação Seca (Junho a Setembro), sendo que seu pico
máximo foi no mês de Agosto com 33,7°C na primeira década de 1970 a 1980, 34,1°C
na segunda 1981 a 1991 e, 35.4ºC na terceira de 1992 a 2001, sendo a média destes
trinta anos 34,2ºC. Porém também está claro que neste mesmo período há uma maior
queda da temperatura
Observamos também que conforme evolui o tempo as temperaturas foram
aumentando gradativamente, sendo que a última década teve a maior média.
Na grade compreendida por Gurupi, também se encontra o Município
de Palmas, porém este será analisado separadamente pois possui série de dados
provenientes das estações meteorológicas automáticas de superfície, mais antigas.
Esta grade apresenta as mesmas tendências do município de Araguaína. Com
temperaturas máximas mais altas no inverno e temperaturas mínimas também neste
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período. Sendo que a temperatura máxima, registrou-se no mês de Setembro com
32,6°C de 1970 a 1980, com 32,1°C de 1981 a 1991 e 36,3°C na última década. E, a
Mínima foi registrada nos meses de Junho com 22,4°C, 21,9°C e 22,1°C, nas décadas
subseqüentes e no mês de Julho observou-se 22,4°C e 22,3°C para as duas últimas
décadas.
Em Palmas, a temperatura média encontra-se em concordância com os
dados ECMWF/ERA-40 em sua maioria. Apesar dos dados observados de superfície
de Palmas não poderem representar as décadas estudadas, mostram tendência similar
do ciclo anual de temperatura, apresentando médias maiores nas temperaturas
máximas e menores nas temperaturas mínimas. E, também não se pode esquecer que
os períodos de amostragem são diferentes, podendo esta ser a causa de tal desacordo,
pois como é sabido houveram episódios que certamente contribuíram para a
acentuação da discordância, uma vez que houveram episódios como o processo de
urbanização da cidade de Palmas e o enchimento do lago da Usina Hidrelétrica Luís
Eduardo Magalhães.
A grade compreendida pelos municípios de Paranã e Peixe, encontram-se
basicamente com características próprias de Cerrado com os valores máximos em
Setembro com 34,7°C no intervalo de 1970 a 1980, 32,9°C na segunda década e
36,5°C no período compreendido entre 1992 a 2001 e, as Mínimas Temperaturas no
período de Junho e Julho correspondentes ao período de seca com 22,9°C, 23°C e
23,4°C e, 22,7°C, 22,9°C e 23,5°C, respectivamente. Já a Temperatura Média variou
de 25,1°C a 28,8°C.
Quanto à Precipitação, todas as grades compreendidas pelos seis municípios
apresentaram a mesma configuração no regime de chuva, apresentando volumes
maiores nas estações chuvosas de Outubro a Maio e volumes menores nos meses
secos de Junho à Setembro, como se pode observar na figura 5. E, também observase resultados uma tendência na diminuição da precipitação nessas regiões.
A Evapotranspiração, na grade correspondente ao município de Araguaína se mostra
da seguinte maneira, nos meses secos há uma maior evapotranspiração, e nos meses
mais chuvosos há uma diminuição desta taxa, o que era de se esperar pois é sabido
que a evapotranspiração aumenta na época de seca.
Na região compreendida pelo município de Palmas, os dados fornecidos
pelo INMET, apesar não poderem representar as décadas estudadas, mostram
tendência similar do ciclo anual de evapotranspiração, visto que ocorreram episódios
já descritos anteriormente que, contribuíram também para o aumento destes dados.
Com estes dados de reanálise foi possível obter um histórico climático do
Tocantins, podendo servir de suporte para futuros estudos sobre o clima da região e
que, quando comparado aos dados observados de estações meteorológicas automáticas
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ficou claro que apesar de sua grade ser de 2,5ºx2,5º o modelo de interpolação
ECMWF/ERA-40 se mostrou bastante eficiente, havendo boa representatividade
do ciclo interanual com relação às temperaturas Média, Máxima e Mínima, além da
Precipitação e da Evapotranspiração que se mostraram condizentes com o ciclo e
apresentaram as melhores taxas nos meses secos de Junho a Setembro. Também
foram observadas algumas tendências, como a diminuição da precipitação, e, o
aumento da temperatura. Houveram episódios que certamente causariam alterações
como o processo de urbanização da cidade de Palmas, e também o Lago da Usina
Luís Eduardo Magalhães que, começou a ser enchido em 2002.
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Introdução

A localização do estado do Tocantins na região equatorial favorece condições
de temperatura e úmida propícias para a ocorrência de precipitações convectivas com
possível severidade. Devido a isso é necessário o estudo das condições meteorológicas
utilizando ferramentas que simulem o estado atmosférico com antecedência e agilizar
os tomadores de decisões com planos preventivos e de contingência para mínimas
perdas econômicas e até humanas.
A previsão do tempo trabalhada com modelo regional ou de mesoescala
vem apresentando vantagens e desvantagens nos resultados das simulações do estado
atmosférico reproduzindo bem as situações em curto prazo de tempo, devido a este
leva em consideração a suavização da topografia. Entre os modelos existente como
RAMS - Regional Atmospheric Modeling System (PIELKE et al., 1992), o ARPS
- Advanced Regional Prediction System (XUE et al., 2000), o MM5 – Penn State
Mesoscale Model (GRELL et al., 1995) e o WRF - Weather Research and Forecasting
(MICHALAKES et al., 1998), este ultimo vem se destacando devido a grande
quantidade de agências envolvidas no seu desenvolvimento e o rápido crescimento
da comunidade de usuários (COSTA, 2005; OLIVEIRA, 2006).

_________________________________
Projeto: Monitoramento Hidro(Agro)Meteorológico e Previsão de Tempo e Clima Para o Estado do Tocantins
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Diante destes pressupostos a identificação, previsão e avaliação da
ocorrência de eventos de tempestades severas associado a modelos regionais com
o conhecimento dos sistemas meteorológicos atuantes no estado podem se tornar
uma ferramenta que auxilie os vários setores da sociedade com alertas e índice
pluviométrico, evitando assim possíveis prejuízos econômicos e humanos associados
ao tempo.

Metodologia

Foram estudadas na estação chuvosa cinco cidades Tocantinenses(Palmas,
Araguaína, Gurupi, Paranã e Peixes), em que se iniciou no mês de outubro de 2007 até
abril de 2008. O qual foi realizado junto a equipe no NEMET/RH(Núcleo Estadual de
Meteorologia e Recursos Hídricos), um “script” e adicionado ao sistema operacional
Linux Fedora-Wiki, para que as informações referentes dos índices de instabilidade
CAPE, K, CIN, SLI e Totals, geradas pelo sistema de Previsão Numérica de TempoSIMETO, fossem armazenadas em formato (.gif), através da página dinâmica PHP
(http://simeto.unitins.br/bkp). Posteriormente eram arquivadas no formato Excel,
em intervalos de três em três horas e direcionadas ao banco de dados do MySQL,
com Intuito de fornecer subsídios históricos das atividades convectivas da região
tocantinense, no qual contou ainda com uso de softwares livres instalados e estatístico
R.
Foram utilizadas as ferramentas disponibilizadas pela Divisão de Satélites
e Sistemas Ambientais do CPTEC/INPE(Centro de Previsão de Tempo e Clima/
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais): os hidroestimadores SIGMA(Sistema
de Informações Geográficas Aplicada ao Meio Ambiente) e o ForTRACCTempestade(Previsão a Curto Prazo e Evolução dos Sistemas Convectivos), os
quais identificou os estágios dos sistemas convectivos por meio de imagens do canal
infravermelho em que as cores verde, amarelo e vermelho aponta o desenvolvimento
do mesmo em desintensificando, estável e intensificando respectivamente. As
imagens captadas são do Satélite Meteorológico, GOES (Geoestationary Operatinal
Environmetal Satellites) especialmente destinado ao monitoramento contínuo da
Terra e da atmosfera, disponibilizando imagens para a América do Sul em intervalos
de trinta minutos, informando a estimativa de vida do sistema convectivo em até duas
horas, a direção, posição, velocidade, área de extensão, horário, classe, temperatura
mínima e outros dados (POLITI, 2005). O banco de dados do REDEMET(Rede
de Meteorologia do Comando da Aeronáutica) que registra a condição do tempo “in
locu”, da cidade de Palmas, na seguinte estrutura, o dia, a hora, a velocidade em nó(KT)
e direção do vento, distancia de visibilidade do espaço, fenômeno do tempo(chuvaRA, trovoadas-TS, chuvisco-TZ e outros ), tipo de nuvens(cumulonimbus-CB),
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temperatura do ar, temperatura do ponto de orvalho e do INMET(Instituto Nacional
de Meteorologia) para dados de chuva como precipitação.
Durante o estudo foi identificado a formação dos sistemas convectivos pelas
imagens dos hidroestimadores e em seguida analisado com os parâmetros convectivos
gerados pelo modelo WRF, com o banco de dados do REDEMET e o INMET.
Foram utilizados os parâmetros convectivos: Energia Potencial Convectiva
Disponível (CAPE), Inibição Convectiva (CIN ou CINE), Lift Index (SLI), índice
Totals (TT) e o índice K.

Resultados e Discussão

O modelo numérico identificou vários sistemas convectivos através dos
índices de instabilidade e este foi comparado com dados de precipitação do INMET,
condição climática do METAR e imagens do hidroestimador GOES.
O estudo de caso do dia 20 de Outubro de 2007, apresenta um índice
pluviométrico de 22 milímetros, conforme o INMET, ocorrido às 17:00 horas na
cidade de Palmas, como podemos identificar pela Figura 1 com imagens do satélite
GOES e ferramenta SIGMA, a formação do sistema convectivo pelo registro do
METAR na Tabela 3 em Palmas com chuva(RA), trovoadas(TS) e nuvem do tipo
cumulonimbus(CB). Foi verificado pelos índices de instabilidade do modelo WRF
um prognóstico de formação verificando um sistema, com elevados índices de
instabilidade. A duração do evento de formação à dissipação, foi acompanhada
pela modelagem numérica, na Tabela 2, as 18:00 horas pelo índice CAPE com um
aumento máximo de 2107 Joules(J) de energia disponível para convecção, o que é
considerável pelos valores que a literatura apresenta, o índice CIN aumentado de
24 a 53, um obstáculo à convecção, observada pela desintensificação do sistema
na Figura 1 às 18:00 horas, o SLI apresentou instabilidade moderada indicando
consequentemente valores para ocorrência de precipitação e a ligeira diminuição
da instabilidade convectiva pelo índice K e o Totals. Concluindo uma dissipação
moderada do sistema correlacionando os parâmetros convectivos quanto ao grau de
instabilidade, verificando a coerência entre os valores estimados com a literatura de
cada índice e com o observado no evento convectivo.
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Tabela 2. Índices observados durante o dia 20 de outubro de 2007.
ind.
ind.
ind.
ind.
ind. Cross
ind.
Palmas
VertTotals
K
SLI CAPE CIN
totals
TOTALS
09H
34,7
-2
855
24
26,3
21,1
47,4
12H
32
-2
1218
0
25,6
20,4
46
15H
36,1
-3
1923
0
26,3
21,4
47,8
18H
35
-4
2107
24
27,2
20,6
47,8
21H
32,6
-5
1907
53
27,8
19,9
47,7
Tabela 3.Código METAR do dia 20 de outubro de 2007.
20/10/2007

SBPJ

20/10/2007

SBPJ

20/10/2007

SBPJ

20 1800 VRB12KT 9999 -TSRA FEW015 FEW030CB
BKN100 BKN300 25/20 Q1012
20 1900 34007KT 9999 -TSRA FEW015 SCT025
FEW030CB OVC090 24/20 Q1011
20 2000 33008KT 9999 TS SCT025 FEW030CB
BKN100 OVC300 25/21 Q1012

Figura 1-Imagem do satélite GOES para os horários de 17:45 e 18:00 utilizados pelo
hidroestimador para o dia 20 de outubro de 2007
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•
•
•
•

Foi verificado com base no banco de dados, que a ocorrência dos eventos
chuvosos foi previsto com antecedência de seis dias.
Houve uma coerência dos dados simulados pelo modelo numérico com os dados
do METAR e as imagens da ferramenta SIGMA.
Os índices de instabilidade SLI e o CIN, foram os que melhor apresentaram
similaridade do estado do perfil atmosférico apontando a formação e a dissipação
do sistema convectivo com as imagens da ferramenta SIGMA.
Os índices Totals e o K foram o que mais apresentaram fatores de irregulares
quanto ao acompanhamento do estado atmosférico.
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Introdução

Na agricultura o potássio é um dos nutrientes mais importantes, pois além
de ser requerido em quantidades significativas pelas plantas cultivadas, diferentemente
do nitrogênio que pode ser disponibilizado por processos de fixação biológica, não
existem fontes renováveis de potássio, de modo que sua absorção pelas plantas
depende essencialmente das reservas do solo e da aplicação de fertilizantes.
A forma mais comum de insumos de K usada 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.
Atualmente importamos quase 95% de todo potássio consumido no país. Além
desses fatores, a expansão da fronteira agrícola em um primeiro momento, e depois
do agronegócio brasileiro com a produção de commodities agrícolas, ampliou a
demanda por fertilizantes, dentre eles o potássio.
Conforme descrito em Vilela et al. (2002) e Curi et al. (2005), nas condições
brasileiras, o problema 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.
Emprestada dos termos agronômicos fosfatagem e calagem, rochagem é
a correção do solo com rochas silicatadas moídas. A utilização de insumos à base
de rochas moídas na agricultura é conhecida de longa data, e foi denominada de
“remineralização” (Campe et al., 1996). Os fosfatos naturais e calcários, de origem
sedimentar (mais facilmente intemperizáveis), têm sido as rochas mais utilizadas
como fertilizantes e corretivos na agricultura. Já os minerais silicáticos ricos em K
apresentam baixa solubilidade quando aplicados diretamente no solo.
___________________________________________
* Projeto: Caracterização e análise de rochas e rejeitos de lavra mineral para o uso em sistemas de produção agropecuários (NUDAM-UNITINS/UnB/Embrapa).
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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, que também levaram em
conta a eficiência agronômica das rochas, indicaram que essa depende da sua origem
e composição, de fatores de solo, do tempo de incubação, do tratamento químico ou
térmico aplicado e das culturas utilizadas.
Para a utilização das rochas pode ser necessário submetê-las a processos de
britagem, moagem e até mesmo separação. Além de sílica, elas contêm cerca de 60
a 70 elementos químicos, entre micro e macro nutrientes. Os estudos realizados até
então, comprovam que a aplicação de pó de rocha apresenta as seguintes vantagens:
lenta liberação de nutrientes e baixo risco de lixiviação; permite a economia de mãode-obra e custos operacionais; não acidifica nem saliniza o solo, corrigindo o pH;
excelente fonte de micronutrientes, essenciais e úteis; a matéria-prima é inteiramente
nacional, inesgotável, fácil de ser explorada e encontra-se distribuída em todas regiões
do país.
Estudos 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 (Resende et al., 2005; Machado et al., 2005). Considerando
os efeitos de curto prazo (um ou dois cultivos em condições de casa-de-vegetação),
essas rochas têm apresentado em torno de 50% de eficiência agronômica em relação
à fonte solúvel (KCl). Assim sendo, tais rochas moídas poderiam ser empregadas
como fontes de liberação gradual de nutrientes, acrescentam os autores, o que é uma
característica desejável quando se considera o efeito fertilizante mais duradouro e o
menor risco de perdas, comparativamente aos adubos de alta solubilidade.
Além dos aspectos econômicos associados ao emprego de fertilizantes
potássicos na agricultura brasileira, considerações ambientais também são apresentadas
como fortes argumentos na substituição de fertilizantes solúveis altamente reativos
em direção ao uso de fertilizantes de liberação lenta. Os fertilizantes de K atualmente
usados não são apenas solúveis e de fácil disponibilização, como também são fontes
de nutrientes facilmente lixiviados, especialmente em solos arenosos com pouca
argila ou matéria orgânica. Muitas dessas fontes solúveis de K comercializadas como
fertilizantes, por exemplo, o KCl, são sais, que podem acarretar problemas a lavouras
pela acidificação do solo, e a contaminação dos aqüíferos.
Diante do exposto, a Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS em
parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa/CPAC, a
Universidade de Brasília – UNB e a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC,
integra os esforços empreendidos pela “Rede de Pesquisa” sobre rochas brasileiras
como fontes alternativas de potássio para uso em sistemas agropecuários. O presente
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estudo teve como objetivo avaliar o desenvolvimento de diferentes culturas (grãos)
em termos de produção de biomassa das plantas (peso seco) e determinar o índice de
eficiência agronômica em relação ao KCl para os diferentes tratamentos.

Metodologia

O presente trabalho foi conduzido no Complexo de Ciências Agrárias –
CCA da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS, no município de PalmasTO. Os experimentos foram realizados em casa de vegetação, onde as condições de
temperatura e umidade são controladas.
A rocha utilizada nos tratamentos consiste em um rejeito do processo de
mineração de pedras preciosas (esmeralda), uma rocha silicática ou biotita-xisto,
disponibilizada pela Cooperativa de Garimpeiros de Monte Santo - CooperSanto.
O primeiro passo para montagem do experimento foi a moagem da rocha,
etapa que contou com o apoio da Mineradora Ouro Verde, Rio da Conceição – TO.
O solo foi escolhido em função da sua predominância em termos de
representatividade dos solos da região, e baixo teor de potássio disponível. Na Tabela-1
são apresentados os dados que caracterizam o solo utilizado nos experimentos.
Tabela 1. Laudo analítico da composição química do solo.
pH
P
K
Al
Ca+MG Ca++ H+Al
3
Água .......... mg/dm ........... ................. m.e./100cc ..............
5,75
2,44
14,78
0,08
2,66
1,54
2,58

MO
%
0,98

O solo coletado, e analisado foi distribuído em vasos (4dm³) no interior da
casa de vegetação. Os Experimentos denominados (1) e (2), conforme descrito na
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Tabela-2 são compostos de 7 tratamentos com 4 repetições.
Tabela 2. Descrição
milheto).
Tratamento
Testemunha
QI
Q II
Q III
PR I
PR II
PR III

dos tratamentos para os Experimentos - 1 e 2 (soja e
Fonte de K
-------KCl
KCl
KCl
Pó de rocha
Pó de rocha
Pó de rocha

Dose (kg ha-1 K2O) Outros nutrientes1
0
–
60
+
120
+
240
+
60
+
120
+
240
+

Soja:+ P (0,9 g/vaso de P2O5); e Calcário (5,2 g/vaso de CaCO3.);

1

Milheto: + P (0,65 g/vaso de P2O5); N (0,75 g/vaso de (NH4)2SO4); Calcário (3,2 g/vaso de CaCO3).

1

Na preparação dos tratamentos nos Experimentos (1) e (2), primeiro foi
realizada a calagem para corrigir a acidez, e em seguida a adubação com fósforo e
nitrogênio com base nos resultados da análise de solo, e conforme recomendações
técnicas para as culturas de soja e milheto, sendo estes administrados em quantidades
iguais para todos os tratamentos, exceto para o tratamento-testemunha.
Depois de preparados os tratamentos/experimentos, os mesmos foram
deixados em incubação por um período de 30 dias, com a umidade em torno de 70%
da capacidade de campo. Após a incubação dos tratamentos ao solo, a massa do solo
de cada vaso foi homogeneizada para dar início à fase com o cultivo das plantas, ou
seja, soja e milheto.
No momento compreendido entre o final do ciclo vegetativo e o início do
reprodutivo (início da floração), quando segundo Franco & Souto (1984) as plantas
apresentam maior produção de fitomassa e concentração de nutrientes, procedeu-se
o corte de todas as plantas de cada tratamento/repetição para determinação do peso
verde. Para determinação do peso seco as amostras foram submetidas à estufa de
circulação forçada, a 72°C por 72 horas. Após determinado o peso seco as amostras
foram encaminhadas para a Embrapa Cerrados para determinação dos teores de
macro e micronutrientes.
Com base nos dados de matéria seca foi calculada a eficiência agronômica
dos tratamentos com pó de rocha em comparação aos tratamentos com cloreto de
potássio, a partir da seguinte equação:
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EA (%) = 100 x (MSPR - MSTest) / (MSKCl – MSTest)
Onde:
EA: Índice de Eficiência Agronômica;
MSPR: Matéria Seca dos Tratamentos com Pó de Rocha;
MSTest: Matéria Seca do Tratamento-Testemunha;
MSKCl: Matéria Seca dos Tratamentos com Cloreto de Potássio.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O corte do material no Experimento (1) foi realizado aos 54 dias após o
plantio, enquanto que no Experimento (2) este procedimento foi realizado aos 74
dias do plantio. A síntese dos dados de produção de matéria seca, ou seja, a média dos
tratamentos desses dois experimentos são apresentados na Tabela-2.
Tabela 2. Produção de matéria seca dos tratamentos/experimentos (1) e (2).
Tratamento
Soja
Milheto
MS (g/vaso) *
EA (%)
MS (g/vaso) * EA (%)
Testemunha
24,4
b
20,6
b
QI
38,9
a
56,8
a
Q II
36,1
a
57,8
a
Q III
38,0
a
52,5
a
PR I
37,1
a
87,4
63,9
a
119,6
PR II
37,5
a
111,2
54,7
a
91,5
PR III
38,3
a
102,5
65,1
a
139,6
* Teste de Média Scott Knott 5%.

A partir dos dados de produção de matéria seca dos respectivos tratamentos
dos Experimentos (1) e (2) foram calculados os Índices de Eficiência Agronômica-EA
(%). Pelos dados apresentados na Tabela-2, nota-se que a eficiência agronômica do
pó de rocha em relação ao cloreto de potássio no caso da soja foi pouco expressiva,
ou não significativa; no caso do milheto nota-se que a eficiência agronômica do pó
de rocha em relação ao cloreto de potássio foi significativa quando comparados os
tratamentos PRIII e QIII, ou seja, 39,6% mais matéria seca.
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Também com base nos dados da Tabela-2, nota-se que pelo teste de média
(Scott Knott 5%) a produção de matéria seca dos tratamentos dos Experimentos (1)
e (2) não apresentaram diferenças significativas. As possíveis diferenças existentes
poderiam ser identificadas através da análise dos teores de nutrientes presentes no
tecido vegetal das plantas, mas o atraso nas análises laboratoriais impediu que tais
discussões fossem aprofundadas e incorporadas aos resultados obtidos.
Todavia, ao considerar que os tratamentos com pó de rocha apresentaram
resultados muito semelhantes aos tratamentos com cloreto de potássio, pelo menos
em termos de produção de matéria seca, novos experimentos serão necessários para
avaliar os efeitos sobre a produção/produtividade dessas culturas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dos resultados preliminares obtidos, nota-se que a utilização do pó de
rocha apresenta certa eficiência agronômica em comparação ao cloreto de potássio
na produção de matéria seca pela diferentes culturas, especialmente no milheto. Os
efeitos do pó de rocha sobre a correção de acidez e nos teores de nutrientes do solo
também são bastante promissores.
Outro aspecto importante da viabilização do uso do pó de rocha como
fonte alternativa de fertilizante agrícola diz respeito aos efeitos residuais da sua
aplicação, onde a liberação gradual de nutrientes torna-se de todo desejável, seja pelo
efeito mais duradouro, ou pelo menor risco de perdas se comparado a adubos de alta
solubilidade.
Como o pó de rocha constitui um passivo ambiental, ou seja, consiste
em rejeito de um processo de lavra mineral, viabilizar sua utilização contribui para
assegurar destino correto a esse rejeito, mas também para desocupar as áreas de
acumulação liberando-as para outras atividades.
Outro estudo iniciado recentemente trata a questão dos custos de exploração
e comercialização do pó de rocha como fertilizante agrícola alternativo: primeiro em
substituição à fonte mais comum de potássio, o Cloreto de Potássio (KCl); e segundo,
em substituição ou complementação à outros insumos agrícolas, como o próprio
calcário. Sobre essa questão, estudos realizados em outras regiões do Brasil mostram
que os custos são relativamente baixos, tornando-se acessível a todos os produtores
agrícolas, especialmente ao agricultor familiar.
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1

Introdução

A arqueologia é uma ciência que investiga o passado da humanidade e busca
compreender o cotidiano dos grupos produtores de cultura material em períodos
remotos. Seu objetivo principal é resgatar a história de sociedades pretéritas através
dos vestígios arqueológicos encontrados tanto nas escavações, como nas cavernas,
abrigos ou blocos – onde se encontra a arte rupestre. A arte rupestre, é uma das
vertentes da arqueologia, representa o meio encontrado pelos povos antigos para
expressarem ou manifestarem suas idéias e sentimentos, atualmente é encontrada em
todo o território do Brasil, o que caracteriza a dispersão dos grupos humanos por
todo o território nacional.
Considerando que a “Arte Rupestre” é chamada toda expressão gráfica – gravura
ou pintura – que utiliza como suporte uma superfície rochosa (SCHMITZ; BARBOSA;
RIBEIRO; VERARDI, p.07, 1984), Juvandi Santos afirma que ela surge na Europa a
partir do momento em que a imaginação humana passa a criar o pensamento abstrato, o que se dá no
Paleolítico Superior e, na América surge com os primeiros grupos caçadores nômades. Os primeiros
estudos com essa arte pré-histórica são concedidos ao arqueólogo francês André
Leroi Gourhan, na década de 1960, na Europa e, no Brasil foi iniciado comNiéde
Guidon na região Nordeste, na década de 1970, no Estado do Piauí (SANTOS, p. 41,
2007).
As etapas I, II, III e IV são algumas das fases do Programa de Levantamento,
Monitoramento e Salvamento Arqueológico - SALTFENS na área de abrangência da
ferrovia Norte/Sul no Estado do Tocantins, executadas pelo Núcleo Tocantinense
de Arqueologia - NUTA da Fundação Universidade do Tocantins/UNITINS, cujo
núcleo se dedica ao estudo e a pesquisa sobre o Patrimônio Histórico, Cultural,
Paisagístico e Arqueológico.
______________________________________________
* Projeto: Programa de Levantamento, Monitoramento e Salvamento Arqueológico na Ferrovia Norte/Sul no Estado do Tocantins - Etapa IIISALTFENS: Trecho de Araguaína a Palmas - TO. VALEC. Convênio UNITINS NUTA /IAB.
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O objeto de abordagem deste subprojeto está vinculado à etapa III do
referido programa, sobre os petróglifos dos sítios arqueológicos de arte rupestre
(Filadélfia I, II e Babaçulândia I) identificados nesta etapa de pesquisa pela ex-bolsista
de iniciação científica Ariana Silva Braga, que realizou os primeiros procedimentos
metodológicos nestes sítios (registros fotográficos e decalcagem das gravuras).
Atualmente, direcionamos nossa pesquisa para estes sítios que consideramos
de maior potencial arqueológico, em se tratando de imagens petróglifas nesta região.
A importância desta pesquisa será uma contribuição aos estudos da arte
rupestre no Brasil, no aumento de números de sítios rupestres cadastrados e pela
classificação das imagens destes sítios, que poderão ser comparados aos demais sítios
no contexto nacional. Pode-se verificar ainda que algumas ações, tanto naturais como
relativas ao homem provocam sérios problemas à arte rupestre, podendo acarretar no
desaparecimento dessa tão importante forma de representação deixada pelo homem
pré-histórico.
Com a análise comparativa pode-se entender o processo migratório dos
grupos humanos e sua dispersão no território nacional em tempos pretéritos.
O objetivo foi realizar a transposição das gravuras dos painéis rupestres
copiadas em papel manteiga para o papel vegetal e após realizar um estudo comparativo
das imagens nestes sítios identificados com outras imagens de sítios rupestres no
Tocantins e no Brasil.

METODOLOGIA

Como procedimento metodológico na identificação dos sítios arqueológicos
foi realizada a caminhada sistemática, vistoriando toda a área de impacto direto e
indireto pelas obras da construção da ferrovia. Também foram realizadas entrevistas
com a população local.
As entrevistas sem roteiro prévio é um procedimento bastante eficaz, pois
os moradores da região conhecem bem os lugares de abrigos, blocos e cavernas e
quando interrogados sobre vestígios arqueológicos, se já viram, apontam facilmente
sua localização.
Após a descoberta dos sítios foram preenchidos, ainda em campo, dois tipos
de fichas. Uma, sobre as informações gerais da área dos sítios (localização, tipo de
vegetação, solo e formação geológica) e outra específica sobre os sítios rupestres
(estado de preservação das inscrições, a forma como foi executada, o tamanho e a
profundidade dos sulcos das gravuras).

208

A Diversidade do Pensar e a Evolução no Fazer
A metodologia usada em campo para a cópia dos petroglifos é a decalcagem,
que é aplicada da seguinte forma: coloca-se o papel manteiga sobre o painel e com
o lápis de cera, de cor preta, retira-se o positivo (a gravura expressa na rocha), desta
forma, fica preto o suporte e branco os sulcos das figuras esculpidas na rocha,
remontando-se assim os desenhos no papel. Após esse processo de decalcagem, vários
registros fotográficos foram feitos, tanto do ambiente, quanto da arte rupestre.
Em laboratório realiza-se a transposição, ou seja, repassa-se as imagens
retiradas do papel manteiga para o papel vegetal, para isso utiliza-se de tinta nanquim,
de cor preta. Durante o processo de transposição as cores se invertem, e os sulcos
(resultados de fricção na rocha) preenchidos de nanquim preto, realçam desta forma,
o desenho da gravura. A transposição consiste, portanto, em redesenhar as figuras
anteriormente copiadas em papel manteiga, para o papel vegetal de modo que facilite
o entendimento e a compreensão da forma e estilo da arte rupestre, em estudo. O
registro fotográfico é também muito importante no registro das imagens rupestres.
Ao final do processo de transposição das gravuras, será avaliado todos os
tipos de sinalizações bem como criado o acervo documental digitalizado das gravações
dos sítios pesquisados, e após, verificado se tais sinais são conhecidos na Arqueologia
brasileira.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo comparativo baseia-se em observar se as gravuras dos sítios
pesquisados são semelhantes entre si, ou com outros sítios estudados em regiões do
Brasil e do Tocantins.
A Arte Rupestre, parte do patrimônio cultural da humanidade, é um
monumento de valor incontestável, por possuir produções resultantes do cotidiano e
da atividade humana, e pode ser considerada como obra de arte, devendo ser melhor
preservada.
No entanto, a arte rupestre no Brasil vem passando por vários processos
de degradação, que ameaçam desaparecer tanto a arte como a história dos nossos
antepassados. E no Estado do Tocantins essas ameaças também são visíveis nos sítios
arqueológicos.
Durante as leituras foi verificada alguns tipos de destruição das sinalizações
rupestres, as mais comuns são: vandalismo, rachaduras, descamação da rocha suporte
– “material sobre o qual é executada a sinalização” (DIAS, p. 57, 1979), fenômenos
naturais (sol, chuva, vento, erosão, raízes de plantas, umidade), presença de térmitas
(cupins). Mais segundo o pesquisador Juvandi Santos, o pior tipo de desgaste “são as
ações antrópicas, que vêm colocando em risco esse frágil patrimônio” (SANTOS, p.
50, 2007), ou seja, as de origem humana.
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Algumas dessas alterações foram identificadas nos sítios referentes a
esta pesquisa. Por exemplo, o sítio Filadélfia I apresenta rachaduras, descamação,
presença de cupim, ações naturais e humanas; o sítio Filadélfia II sofre com as ações
do tempo, exposição ao sol, à chuva, infiltração e acumulação de liquens e no sítio
Babaçulândia I observou-se ações de fenômenos naturais. Estes são problemas que
causam danos irreparáveis à arte rupestre brasileira e tocantinense. Assim, a Educação
Patrimonial que consiste em - “um processo permanente e sistemático de trabalho
educacional centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento
e enriquecimento individual e coletivo; é um instrumento de alfabetização cultural”
(HORTA, p. 06, 1999) - tem uma importante contribuição para a conscientização
da preservação das inscrições rupestres. Através de palestras educativas e oficinas
com os professores - multiplicadores preferenciais para essa conscientização, esse
problema causado pelo homem poderá ser solucionado.
Considerando a avaliação da arte rupestre dos sítios Filadélfia I, Filadélfia
II e Babaçulândia I, é possível concluir que, algumas das semelhanças observadas
nas gravuras dos três sítios em estudo foram: a técnica de polimento empregada na
produção das figuras; repetição de algumas formas dos desenhos; o suporte rochoso
de arenito utilizado pelos autores para gravação das figuras e, a predominância das
formas geométricas em ambos os sítios.
Examinando-se os sítios em estudo, observou-se que o mais complexo
entre eles, devido ao número significativo de gravações rupestres é o sítio Filadélfia I.
As gravações, encontradas no interior do abrigo deste sítio, sugerem representações
de imagens humanas, traços geométricos, há também presença de figuras solares
em quase todos os painéis e outros que representam animais (zoomorfos) e vegetais
(fitomorfos). Em relação ao primeiro, o sítio Filadélfia II é menos complexo em
gravuras, há predominância das figuras geométricas, que sugerem uma provável
utilização dos blocos como afiadores. O sítio Babaçulândia I tem como figuras mais
expressivas os traços geométricos, que não foram decalcados na sua totalidade devido
à presença de enxames de abelhas no abrigo, o que dificultou o trabalho, pois oferece
risco á vida dos pesquisadores.
Algumas gravuras destes três sítios, citados anteriormente, são similares a
figuras encontradas em outras regiões que já foram estudadas no Brasil por especialistas
na área. De acordo com bibliografia lida, como por exemplo, as informações
fornecidas por Niéde Guidon, as gravuras da Tradição Centro estão representadas
em blocos caídos, ao ar livre ou na entrada de grutas ou abrigos, caracterizadas por
figuras geométricas curvilíneas, representações de vulvas e outras de caráter sexual e
pés humanos gravados. Também aparece em Goiás, ao leste da estrada Belém-Brasília
e, em registros feitos por Eurico Th. Miller em Rondônia, na Gruta do Sol.
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Em conformidade com bibliografias pesquisadas, as gravuras destes três
sítios também são parecidas com algumas das sinalizações encontradas durante os
estudos realizados por Júlia Berra na região de Lajeado-TO, embora este seja na sua
maioria sobre pinturas rupestres, e ainda, conforme os trabalhos efetuados pelo autor
Pedro Ignácio Schmitz na região de Monte do Carmo no Estado do Tocantins, mas
ambos os pesquisadores não definiram nenhuma tradição rupestre para as figuras das
regiões citadas.
De acordo com as informações anteriores, os sítios do presente estudo, estão
dentro do contexto abordado, também no que se refere ao ambiente encontrado, pois,
o sítio Filadélfia I e o Babaçulândia I se encontram em um abrigo, o sítio Filadélfia II
encontra-se representado em blocos e ao ar livre.
As cópias (decalques) das gravações dos sítios em questão foram concluídas
e estão em poder do Nuta, porém, as transcrições e/ou transposições das gravações
do sítio Filadélfia I ainda não foram finalizadas devido à grande quantidade de figuras,
motivo pelo qual ainda não nos permitiu a elaboração de uma tabela quantitativa das
gravuras e a criação do acervo documental digitalizado.
Os estudos serão continuados em trabalhos posteriores, onde então poderá
haver a definição da tradição rupestre para as gravações desta região, pois para se
definir a tradição dos grupos autores das figuras rupestres é necessário estudos mais
aprofundados e mais análises comparativas.
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sobre o sistema prisional no Brasil
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Graduanda em Comunicação Social – Jornalismo, voluntária do PIVIC-UNITINS. 2 Professor da Fundação Universidade
do Tocantins – UNITINS.
1

Introdução

Embora o ato de se comunicar sempre esteve associado ao desenvolvimento
do ser humano, de gestos aos meios tecnológicos, comunicar-se está intrínseco nas
relações ou nas interações humanas (SANTOS, 2003). Estar informado sobre os
acontecimentos que nos cercam, nos dia de hoje, significa ter acesso aos meios de
comunicação, pois, a eles foi dada a função de trazer à público aquilo que se acredita
ser de interesse geral (BERTRAND, 1999).
Segundo nos afirma Motta et al (2002), “a sociedade é impulsionada por
uma lógica midiática”(p.16) e esta consegue substituir outras instituições na produção
do pensamento ideológico. Que lógica midiática se forma nas matérias que envolvem
os presos no Brasil, já que o Brasil é o quarto país em número de encarcerados,
chegando a cerca de 360 mil em 2007 segundo dados do Ministério da Justiça?
Falar sobre como a mídia expõem as matérias ligadas aos presos, pode
parecer num primeiro momento irrelevante, pois, o assunto preso (há quem pense),
se reduz simplesmente à responsabilidade do Estado e não da sociedade. Porém,
como diz Siqueira Lima (1997)1 que ficou preso por oito anos, “as grades que nos
prendem [cidadão comum] é uma resposta a indiferença à situação do preso”.

Metodologia

Na busca da Identidade que assume o encarcerado no Jornal do Tocantins
Primeiro foi feita um pesquisa bibliográfia para descobrir como as notícia são
trabalhadas e qual a importancia da comunicação e seus efeitos sobre a sociedade
contemporânea. A pesquisa de campo foi feita com as edições de janeiro a setembro
de 2000. Ao todo 103 matérias que trataram de pessoas que cometeram crimes a
condedos que cumpriam pena foram analisados com a juda de um questinonário
semi-estruturado.
* Projeto: Avaliação de práticas e materiais educacionais utilizados na educação em sistemas prisionais; Fonte de Recursos: PIVIC/UNITINS.

213

XV Jornada de Iniciação Científica - UNITINS
Para atingir os objetivos, a pesquisa foi dividia em dois momentos: No
Primeiro momento foram feitas leituras e construção de um referencial teórico sobre
identidade e suas possíveis relações com os autores HALL, S.(2000) e MATHEWS,
G. (2002)). E sobre a comunicação com os autores TRAQUINA(2005) e WOLF(
2005). Num segundo momento foi feito levantamento no Jornal do Tocantins por
meio de um questionário semi-estruturado com questões que ajudavam a identificar
os pontos chaves para análise da identidade construída do preso seja pelo texto ou
pela imagem.

Resultados e Discussão

No espaço compreendido entre a natureza de algo e sua representação se
encontra o ideológico (BRANDÃO, 2004). E quando falamos de jornalismo, que trata
de fatos, também percebemos esse espaço ideológico entre o real e a representação
do real, conforme nos diz Stuart Hall citado por Traquina:

Os jornalistas dizem: ‘Há um acontecimento... Tiramos-lhe fotografias. Escrevemos um relato sobre ele. Transmitimo-lo tão autenticamente quanto possível através dos média, e a audiência vê-lo-á e
perceberá o que aconteceu’. E quando se afirma que as pessoas têm
interesse em versões diferentes desse acontecimento, que qualquer
acontecimento pode ser construído das mais diversas maneiras e
que se pode fazê-lo significar as coisas de um modo diferente, esta
afirmação de algum modo ataca ou mina o sentido de legitimidade
profissional dos jornalistas, e estes resistem bastante à noção de
que a notícia não é um relato mas uma construção. [grifo original
do texto] (2005, p. 17)

O resultado da ligação do indivíduo com o mundo por meio de jornais tem
sido objeto de estudo já há um bom tempo por vários estudiosos (FRANÇA, 2002).
O que se percebeu é que o jornalismo tem o poder “não apenas na projeção social
dos tópicos, mas também, no seu poder de enquadrar esses tópicos como um recurso
de discussão pública” (TRAQUINA, 2005:16). Daí o discurso social pode muitas
vezes refletir um discurso midiático em todas as suas medidas.
Como a imagem que a mídia passa do preso está dentro desse processo? Essa
imagem pode influir na construção da identidade que o próprio preso constrói de si,
ou seja, ele passa a se ver como a mídia o reflete (BARROS FILHO, 2005). Também,
a construção midiática da imagem do preso contribui na formação da opinião pública
podendo esta, muitas vezes, não condizer com a realidade, uma vez que, “os meios
deixaram de ser vistos como uma instância neutra a serviço da sociedade e passaram
a ser tomados na sua natureza ideológica e de classe, instrumento de poder político e
econômico, esfera de dominação” (FRANÇA, 2002, p.485).
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O preso pode ser visto por meio de muitas identidades, todas estas
construídas socialmente através das várias áreas do conhecimento. Sendo assim,
esta pesquisa visa aprofundar a percepção de identidade do mesmo a partir da área
da comunicação social. Porém, o que poderia parecer uma tarefa simples, definir o
que é identidade, de fato não é. Por sua elasticidade conceitual a identidade pode
assumir muitas definições. Uma dessas é dada por Plummer (1996, p. 369), expressa
no Dicionário do Pensamento Social:
Derivada da raiz latina idem, que implica igualdade e continuidade,
essa palavra tem uma longa história filosófica que examina a permanência em meio à mudança e a unidade em meio à diversidade.
(grifo do autor)

A palavra “idem” nos remete aquilo que é idêntico ou igual, porém, nos
moldes modernos, identidade reflete mais a diferença, ou seja, o indivíduo que
se percebe único dentro de todo o contexto em que vive, mas ao mesmo tempo
pertencente a um grupo.
Para Mathews (2002, p. 47), a identidade pode resumidamente ser delineada como

o eu se concebe e se rotula. Há tanto identidade pessoal como
coletiva, a primeira referindo-se ao sentido que alguém tem de si
mesmo, à parte dos outros – o sentido de quem ele é de forma
única, como indivíduo – e a segunda referindo-se a quem uma pessoa sente-se ser em comum com outras.

A análise de como estão dispostas a notícia em si busca enfatizar “a
interação entre falante e receptor (a) ou entre escritor (a) e leitor (a)... como também
o contexto situacional do uso lingüístico” (FAIRCLOUGH, 2001:21). Para Focault
segundo Brandão (2004:33) a “análise de uma formação discursiva consistirá, então,
na descrição dos enunciados que a compõem”. Isso mostra que além de compreender
a significação atribuída pelo emissor e receptor pode-se avaliar o discurso jornalístico
buscando o sentido lingüístico embutido em cada expressão para poder assim chegar
a um entendimento de sua importância dentro da construção do texto.
Como mostra tabela abaixo é comum o uso de palavras considerada
depreciativas quando se fala do preso , cerca de 22,7% apresentaram expressões com
a mesma carga simbólica de bandido.
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Conforme a Lei de Execução Penal (LEP 7.210/84), a pena ou o
encarceramento, tem por objetivo aplicar as disposições de sentença e proporcionar
condições para a harmonia e integração social do apenado, ou seja, castigar e
ressocializar o encarcerado. No entanto, a visão que predomina sobre a função da
prisão, segundo é a de que ela atua como uma “escola às avessas” que diploma o
“profissional do crime”, se tornando, na verdade, em uma espécie de “escola do
crime”. Essa visão “estereotipada” de um preso irrecuperável, em nada contribui
para solucionar o problema que afeta toda a sociedade.
Saber como o “mundo” percebe o preso está inserido em seu processo
de ressocialização, conforme pesquisa feita por Matos (2007) em Palmas, 70%
daqueles que cumpriram pena com privação da liberdade tiveram dificuldades para
se reinserirem no convívio social. Segundo o mesmo, a sociedade tem a sua parcela
de culpa por “falta de iniciação crítica e vontade coletiva” (p.69). Ou seja, todos estão
inseridos dentro do processo de reintrodução do preso à harmonia social.
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INTRODUÇÃO

O Tocantins é o mais novo estado brasileiro criado pela Emenda
Constitucional no seu art. 13 das Disposições Constitucionais Transitórias a partir da
divisão do então Estado de Goiás, em 05/10/1988.
As políticas públicas voltaram-se para ações de expansão do acesso à
educação por meio da implantação de vários programas. No Ensino Superior, começase a configurar a possibilidade da Educação à distância e o Estado do Tocantins junto
a UNITINS – Fundação Universidade do Tocantins em parceria com a Sociedade Civil de
Educação Continuada Ltda – EDUCON (atualmente, EADCON), foram os pioneiros.
Sintonizados com as mudanças sociais e legais, buscando coerência com os
paradigmas emergentes no campo da gestão da educação, deu-se início em 2001 a
oferta do Curso Normal Superior na Modalidade Telepresencial – CNST -, aprovado
como curso experimental pelo Conselho Estadual de Educação com o objetivo de
formar professores para os anos iniciais do Ensino Fundamental, tendo em vista as
demandas da sociedade regional no atual quadro de confluência com os dispositivos
tecnológicos e comunicacionais da chamada sociedade da informação.
A autorização para implantação e funcionamento do CNST ocorreu em
28 de setembro de 2000, Parecer nº 153/2000, Processo nº 2000/2700/004128 do
Conselho Estadual de Educação/Secretaria do Estado da Educação e Cultura do
Tocantins. Este foi o primeiro passo para o posterior credenciamento da UNITINS
pelo MEC para a oferta de Educação a Distância.
Em 2003, ano de conclusão da primeira turma do CNST e autorização /
início do Curso de Pedagogia, eram diretamente atendidos 90 municípios do estado e
aproximadamente nove mil (9.000) alunos concluíram o Curso Normal Superior nas
turmas oferecidas nos três turnos.
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Em 2008, UNITINS e parceiras contam com mais de 100.000 alunos. A
importância de se examinar o impacto do curso Normal Superior na modalidade
Telepresencial no Estado do Tocantins se dá na medida em que o acesso a um curso
universitário se torna relevante não só no aspecto educacional, mas também no social
e econômico dos municípios tocantinenses.
Os anos se passaram e o sistema de Educação a Distância da UNITINS
se expandiu e com ele cresceu a necessidade de se identificar as áreas de atuação
profissional dos egressos do Curso Normal Superior – UNITINS, conforme objetivo
estabelecido pelo presente estudo.

METODOLOGIA

Para a realização deste estudo, foi feita inicialmente uma revisão de literatura
sobre a educação a distância, tecnologias de informação e comunicação, capitalismo,
trabalho e educação.
O instrumento de coleta de dados utilizado na pesquisa foi o questionário
em que foi feito um levantamento dos ex-alunos que cursaram o Normal Superior
no período de 2001/2003 e 2001/2004 nos 28 municípios selecionados do Estado
do Tocantins. Todavia, destes, apenas 10 municípios se manifestaram para realizar a
pesquisa.
O questionário – como instrumento definido – foi elaborado para fazer
o levantamento dos egressos no que se refere a situação deles quanto às áreas de
atuação, a partir de informações sobre os períodos anterior e posterior ao curso. As
perguntas utilizadas foram abertas e fechadas, ressalvando que, no sub-projeto, foram
analisadas apenas as fechadas. Tais perguntas relacionaram a situação do impacto
sócio-econômico do Curso Normal Superior da modalidade Telepresencial.
Para efeito dessa pesquisa, foi utilizada uma amostragem de 50% dos
egressos nos municípios de: Ananás, Araguaina, Conceição do Tocantins, Filadélfia,
Palmas, Piraquê, Ponte Alta do Tocantins, Porto Nacional e Santa Fé do Araguaia,
municípios em que voluntários se dispuseram a aplicar o questionário.
Os questionários foram aplicados pelos acadêmicos voluntários dos cursos
de Pedagogia 5º Período e de Serviço Social 3º Período - EaD. Tal aplicação ocorreu
após as instruções da orientadora e co-orientadoras dos sub-projetos do PIBIC,
por meio de um treinamento no Estúdio da Unitins em Palmas-TO. Os acadêmicos
envolvidos na aplicação dos instrumentos serão beneficiados com um certificado de
20 h referente às atividades acadêmico-cientifico-culturais.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para atingirmos os resultados na pesquisa do projeto – EaD no Tocantins:
o egresso com agente de transformação social, o objetivo neste subprojeto foi o de
levantar as áreas de atuação dos egressos que cursaram o Curso Normal Superior
nos municípios do Tocantins. Assim sendo, os resultados da pesquisa realizada nos
municípios selecionados em número de 28 e os que participaram voluntariamente
(10), mostraram a realidade dos egressos antes e depois do CNST.
No mapeamento da pesquisa constam questões relacionadas à situação dos
egressos do Curso Normal Superior Telepresencial antes de fazerem este curso e
após a sua realização. Sendo assim, foram delimitadas as questões direcionadas ao
objetivo proposto na pesquisa, qual seja, levantar as áreas de atuação dos egressos do
CNST. Foram analisadas as questões (6) e (8) nos gráficos a seguir:
Gráfico 1. Questão 6 – Já atuava no magistério antes de fazer o CNST?

28%

Sim
Não

72%

Na questão 6 – já atuava no magistério antes de fazer o curso Normal
Superior Telepresencial? 789 egressos atuavam no magistério antes de iniciar o curso
e 303 não atuavam no magistério anteriormente. Nos dados anteriores podemos
observar que os egressos mesmo antes de fazer o curso Normal Superior já atuavam
no magistério. Estes resultados mostram que mesmo já atuando no magistério, os
egressos se interessaram por fazer um curso superior, demonstrando a importância
para a formação continuada.
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Gráfico 2. Questão 8 – Você continuou atuando na escola após o CNST?
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Na questão 8 – “Você continuou na escola após o curso Normal Superior?”
Os resultados foram os seguintes: 606 dos egressos atuam na função docente, sendo
a maioria; já, 166 atuam em outras funções pedagógicas; 54 em funções gerenciais;
183 não atuam no magistério, mas o curso os ajudou a assumir outra função e 36 não
mudaram de área/função por questões alheias à conclusão da graduação (os números
relativos correspondem a porcentagem do quadro acima).

CONCLUSÃO

Os resultados da pesquisa traduzem a realidade sócio-econômica, cultural e
educacional dos egressos do curso Normal Superior Telepresencial. Mostram ainda
que o curso foi fundamental no crescimento pessoal e profissional do ex-aluno,
proporcionando e repercutindo socialmente na auto-estima, nos relacionamentos
interpessoais com familiares, os amigos e os próprios colegas nas diferentes áreas de
atuação em que estão inseridos.
É importante enfatizar que, além do objetivo alcançado, as demais questões
da pesquisa são da mesma forma relevantes, pois possibilitam conhecer a realidade
desses egressos a partir de outros objetivos listados no Projeto Maior do Grupo de
Pesquisa – Educação e Políticas Públicas.
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INTRODUÇÃO

O Tocantins é o mais novo estado brasileiro criado pela Emenda
Constitucional no seu art. 13 das Disposições Constitucionais Transitórias a partir da
divisão do então Estado de Goiás, em 05/10/1988.
As políticas públicas voltaram-se para ações de expansão do acesso à
educação por meio da implantação de vários programas. No Ensino Superior,
começa-se a configurar a possibilidade da Educação à distância e o Estado do Tocantins
junto a UNITINS – Fundação Universidade do Tocantins em parceria com a Sociedade
Civil de Educação Continuada Ltda – EDUCON (atualmente, EADCON), foram os
pioneiros.
Sintonizados com as mudanças sociais e legais, buscando coerência com os
paradigmas emergentes no campo da gestão da educação, deu-se início em 2001 a
oferta do Curso Normal Superior na Modalidade Telepresencial – CNST -, aprovado
como curso experimental pelo Conselho Estadual de Educação com o objetivo de
formar professores para os anos iniciais do Ensino Fundamental, tendo em vista as
demandas da sociedade regional no atual quadro de confluência com os dispositivos
tecnológicos e comunicacionais da chamada sociedade da informação.
A autorização para implantação e funcionamento do CNST ocorreu em
28 de setembro de 2000, Parecer nº 153/2000, Processo nº 2000/2700/004128 do
Conselho Estadual de Educação/Secretaria do Estado da Educação e Cultura do
Tocantins. Este foi o primeiro passo para o posterior credenciamento da UNITINS
pelo MEC para a oferta de Educação a Distância.
Em 2003, ano de conclusão da primeira turma do CNST e autorização /
início do Curso de Pedagogia, eram diretamente atendidos 90 municípios do estado e
aproximadamente nove mil (9.000) alunos concluíram o Curso Normal Superior nas
turmas oferecidas nos três turnos.
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Em 2008, UNITINS e parceiras contam com mais de 100.000 alunos. A
importância de se examinar o impacto do curso Normal Superior na modalidade
Telepresencial no Estado do Tocantins se dá na medida em que o acesso a um curso
universitário se torna relevante não só no aspecto educacional, mas também no social
e econômico dos municípios tocantinenses.
Os anos se passaram e o sistema de Educação a Distância da UNITINS
se expandiu e com ele cresceu a necessidade de se identificar as áreas de atuação
profissional e a repercussão social dos egressos do Curso Normal Superior –
UNITINS, conforme objetivos estabelecidos pelo presente estudo.

METODOLOGIA

Para a realização deste estudo, foi feita inicialmente uma revisão de literatura
sobre a educação a distância, tecnologias de informação e comunicação, capitalismo,
trabalho e educação.
O instrumento de coleta de dados utilizado na pesquisa foi o questionário
em que foi feito um levantamento dos ex-alunos que cursaram o Normal Superior
no período de 2001/2003 e 2001/2004 nos 28 municípios selecionados do Estado
do Tocantins. Todavia, destes apenas 10 municípios se manifestaram para realizar a
pesquisa.
O questionário – como instrumento definido – foi elaborado para fazer o
levantamento dos egressos no que se refere a situação deles quanto a repercussão
social, a partir de informações sobre os períodos anterior e posterior ao curso. As
perguntas utilizadas foram abertas e fechadas, ressalvando que, no sub-projeto, foram
analisadas apenas as fechadas. Tais perguntas relacionaram a situação do impacto
sócio-econômico do Curso Normal Superior da modalidade Telepresencial.
Para efeito dessa pesquisa, foi utilizada uma amostragem de 50% dos
egressos nos municípios de: Ananás, Araguaina, Conceição do Tocantins, Filadélfia,
Palmas, Piraquê, Ponte Alta do Tocantins, Porto Nacional e Santa Fé do Araguaia,
municípios em que voluntários se dispuseram a aplicar o questionário.
Os questionários foram aplicados pelos acadêmicos voluntários dos cursos
de Pedagogia 5º Período e de Serviço Social 3º Período - EaD. Tal aplicação ocorreu
após as instruções da orientadora e co-orientadoras dos sub-projetos do PIBIC,
por meio de um treinamento no Estúdio da Unitins em Palmas-TO. Os acadêmicos
envolvidos na aplicação dos instrumentos serão beneficiados com um certificado de
20 h referente às atividades acadêmico-cientifico-culturais.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para atingirmos os resultados na pesquisa do projeto – EaD no Tocantins:
o egresso com agente de transformação social, o objetivo neste subprojeto foi o de
descrever a repercussão social dos egressos que cursaram o Curso Normal Superior
nos municípios do Tocantins. Assim sendo, os resultados da pesquisa realizada
nos municípios selecionados, que foram em número de 28 e, os que participaram
voluntariamente – dez (10), mostraram a realidade dos egressos antes e depois do
CNST.
No mapeamento da pesquisa constaram questões relacionadas à situação
dos egressos do Curso Normal Superior Telepresencial antes de fazerem este curso
e após a sua realização. Sendo assim, foram delimitadas as questões direcionadas ao
objetivo da pesquisa proposto neste subprojeto, qual seja, descrever a repercussão
social dos egressos do CNST. Foram analisadas as questões (14) e (15), nos gráficos
a seguir:
Gráfico 1. Questão 14 – Além da possível mudança na situação de trabalho e de
renda, que outros ganhos você conseguiu com o CNTS?
Desta forma, a repercussão social dos egressos passa a ser analisada a partir da
“mudança na situação de trabalho e de renda” (Questão 14) nas faixas de: contribuição
da renda familiar: do total de 1.092 egressos, 622 responderam ter ampliado essa
contribuição; em uma segunda faixa o egresso, passou a ajudar seus familiares em seus
estudos - 501 ex-alunos; e na terceira faixa, 681 egressos dizem ter ficado mais ativos
socialmente.

34%

38%

Contribuição da renda
familiar
Passou a ajudar seus
familiáres em seus
estudos
Mais ativa socialmente

28%
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Gráfico 4. Questão 15. Já aconteceu de algum parente (filho/filha, esposo/esposa,
pais, etc...), amigo ou vizinho próximo dizer que você está diferente? Você acha que
sua relação com a família, os amigos e os vizinhos está diferente?

34%

36%

Melhoria na
comunicação.
Melhoria na autoestima.
Mais confiança no que
faz.

30%

Na pergunta (15), foram direcionadas as situações de relação do egresso
com seus familiares e amigos no que diz respeito às diferenças que ele alcançou com
a realização do Curso Normal Superior Telepresencial. Essas diferenças, entre outras
relacionadas, foram delimitadas tendo como foco o objetivo da pesquisa. Sendo
assim, na faixa: melhoria de comunicação do total de 1.092 egressos, 681 responderam
positivamente a esta faixa, isto é, o curso possibilitou maior desembaraço social,
autonomia, mais fluência na oralidade e na escrita e iniciativa nos contatos; na faixa de
melhoria de sua auto-estima 566 egressos evidenciaram que o curso foi significativo,
pois sua auto-estima melhorou consideravelmente; na faixa de mais confiança no
que faz 652 egressos enfatizaram que o curso foi importante, levando-o a ser mais
confiante.

CONCLUSÃO

Os resultados da pesquisa traduzem a realidade sócio-econômica, cultural e
educacional dos egressos do curso Normal Superior Telepresencial. Mostram ainda que o
curso foi fundamental no crescimento pessoal e profissional do ex-aluno, proporcionando e
repercutindo socialmente na auto-estima, nos relacionamentos interpessoais com familiares,
os amigos e os próprios colegas nas diferentes áreas de atuação em que estão inseridos.
226

A Diversidade do Pensar e a Evolução no Fazer
É importante enfatizar que, além do objetivo alcançado, as demais questões
da pesquisa são da mesma forma relevantes, pois possibilitam conhecer a realidade
desses egressos a partir de outros objetivos listados no Projeto Maior do Grupo de
Pesquisa – Gestão da Educação e Políticas Públicas.
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